
 



 
كارئايادِكٗ:پێطّ

 
ٔبعذ ْذاِ حبع ٔيٍ ٔصحبّ آنّ ٔعهٗ انهّ رسٕل عهٗ ٔانسالو ٔانصالة نهّ ٔانحًذ انهّ   ,بسى

ؤبكّئايادِكٕرثپٕخخّوَاييهكّاَٗئّگريُگىزبرايأٌخٕضكاَْٗأديُىانسالوعهيكى:بّ
ٖكۆپٗضێِٕضبێبّرّْگّئّياٌچاپذرأِنّٗيكٗكّيّٖڕێژِِٔرئّبّ,نPDFّفايهێكٗيّكّب

ّْ خٕێُذَّيّ)اسخُساخ( بۆ ِٔٔ كّسخّْٗدِبّضّٔاَّنِّٔ,َيّرٌٔٔزۆر ثگاسێكَّئٕ
.ِٔبيخٕێُێخّٔێربيّگّئّ

انهّ ضاء دِاٌ بّسٕٔدٖ ٔ ئٕيێذِبێ عّٖٔ زياحر نًاَيّيٕسڵًاَاٌ خأِث ٖبيرۆكّكاََّٗٔ
......ِٔياٌبۆرٌٔٔبێخّضخۆخٕدٖٔپاضاٌثنًاَيّعّ


ٌ"كّضًاٌَّدٔعاٖخێربێبّنّ"



رگێرِٔكٗ:پێطّ


 (١٨َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ۚ إِنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا )اإلسراء :
 

رّْٔاَّضٗئّڕاسخٗبّشحياچٌٕٔبّٔيێچكّْاثٔڕێچكّقٔڕاسخٗ:بڵێڕێبازٖحّٔاحّ
.حياچَّٕٔ

ڵٗكرد,قّْياڵٗحّضّركّّْيێصٔايّكپطكۆٖژێرخۆڵِّٔييطّقٔڕاسخّْٗڕێبازٖحّ
َێٍێكذِڕٔضيخاڵياٌحكاٌضّسخكردِدِٔيصبيردۆزِڵئّگّْٔأكاثنِّٔضێخّگّٔجێدِسخّدِ

َگٗدادڕئٍجارێكٖٗبێدِردِٖپِّٔئٕيێذٖئّ...جابٌّكّٔزبڵذاَٗيێژٔٔيمضۆڕدِرِٔبّ
بگّ ڕاسخّسِّٔڕێيُّحر ٔضّر ئيسالو ئّرچأِسّقايٗ سازگارٖ ئايُّٖ ڕِو چيخر ضۆكٗٔ

فّخّ ٔ بّريكّڵكٗ بّٔاضّچّيٕسڵًاٌ ٔ َيٗ ياْيّّرچأنێهٗ رٌٔٔنًاَيّحٗعّيێٍُٔ بۆ حٗ



قبُاسێ...بَّاحّقيصبّقَٔاحّحّقبّٔحِّٔٔێخّكّئيسالودٔرَّنّٖحرَذِِٔٔئِّٔبێخّ
.ٖخۆٖگرحبێجٔاروجێگّئٕيێذِرزياَٗكٕردٖ...سّرگێرئِّوَاييهكّچاكىزاَٗئّ

رَٕٔسّكٗ:پێطّ


رئٕيارٔيأِ(ّْٔرگياَٗيحًذ)ثبۆسّحًّدرٔدٔرِٔ,ٔرِاشٔسخايصبۆخٕاٖگّسٕپ
ٔحٕٔاَٗ...آييٍ.كّٔضٕێٍ

ئِّٔحَّّ ئيسالو بّٖ حێذِيڕۆ ژياَٗ قۆَاغٗ ئّپَّاخۆضخريٍ ... كسِِٔڕێج ٔ الٔاز ئێسخا ,حا ٔ
وقاقاٖئّبيُّسخياٌخسخۆحّودِردِرسخاَٗسّبجپّكأٌٔگأرِكّجٕنّكاٌ,نّيرۆڤخۆرِ

حّحّئٕيًّ , ئّٔ ْۆكارێكيصبۆ ئايُّياٌنِّٔٔحُّدٔركّنّبريخييّيّودياريذَِٓا خٕاٖٖكّٔ
ِٔركأٌبّحاريكايّربازبٌٕٔنّرێكبۆدِكڕێًُايٗٔڕێَيطاَذِكردٌِٔٔٔٔاَّبۆٖڕِٔرِگّ

ڕۆضُايٗ..
دٔركّرِسّنّ نّنِّٔٔحُّحا كۆيّسّئاييٍ ّْر كٕرث يٕسڵًاَاٌ كّڵێك ئێسخاكّالحبٕٔ نّچٗ

بّ ٔ فرأاٌ بّيّضێِٕئاسخێكٗ حّكٗ كردَِّٔٔضّرباڵٔ ِٖٔ باڵٔبَّٕٔڕاسخينّ... ِٖٔذا
نّنًاَيّ)عّ ڕاگّسّث( ٔ بير ئاسخٗ كارر گّياَذَذا ّْٔرِنێكردَێكٗ نّٖ ئّبٕٔ ٔداكٕحيُٗ

چِّٔٔحُّدٔركّ ّْٔ , بۆحّرِٔسپاَذَٗ نّپّْا گّرژيُێك كۆئِّڕاَّڕٖٔٔ حرٖ جارێكٗ ڵ
قٕاكردٌ...ٖپارێسگارٖٔحّرسخّٖسازگارٖرێًُايٗٔكّرچأِبۆسّ
نّ ,نّ{كاَٗپيسّيّرّْثٔبّنًاَيّعّ}يايّوپّبَٕٕٔٔسيُٗئِّٔيّجا ٔٔالحٗيٕسهًاَاٌدا

خٕاٖپّبّ بيكاثبّرِٔڵكٕ بّرّْبّردگار نّيێكبۆ كردَٗيٕسڵًاَاٌ ڕۆضٍ ئّرايبّبّرچأ ٔر
رئاييٍ..ٖبۆسّرَاكيّحّخّرچأِٔسّٔازِباَگّ
ئّ بِّٔبۆ پّنّپّٖ نێ بكّخۆٖ ٔرژيٍ بيَُّرِبّيٍ باَگبِّٔگارٖ بۆٔ ٔ بكرێج ڕسٕا راَٗ
ثٖٔعسزِرچأِسّرئاييُٗپيرۆزكّسِّٔڕێُّيٍبچٍ...حابگّبّحٗخٕانّياريّحايێبّحاّْ
ةُ َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِنٌنَ )حّرايّكّ ِ اْلِعزَّ (َوّلِِلَّ

رياٌبێج.ٔثٔكارٔڕێُيطاَذِركّّزنٗخۆٖسفّبّٔرِخٕاٖگّدأاكاريٍنّ



يحًذضاكرانطريف
يكتانًكريت


 



 
 

؟تچيًلماويًعً
 

  زۆر گريٕگٗ  , ٖٚ  ْ ٚ ئبغىرايٗاڵِێىٝ درێژ ٚ ڕٚٚ ٖٚ  اڵَ پێٛيطحٝ ثٗ پرضيبرێىٝ وٛرجٗ ثٗ
ڕاٚ  زۆر پٗ  ٖٚ يٗ َ ثبرٖ ثسأٓ ٚ ضٛپبش ثۆ خٛا ٌٗ  رَٖ پرضيب اڵِێىٝ ڕاضحٝ ئٗ ِٛضڵّبٔبْ ٖٚ

 يٓ .. ڕێٓ ٚ دٚاٜ زأيٓ وبريبْ پێ ثىٗ دٚايبٔذا ثگٗ ثٗ  ثێث پێٛيطحٗ ٔٗ  ٔذٖ ٖٚ ئٗ  ٔٛضراْٚ
ٜ ٘يالن ٔبثيٓ ,  ٖٚ اڵِذأٗ ٖٚ  ٌٗ  خحبٔٗ ِبْ . خۆظ ثٗ وٗ وبٔٝ پرضيبرٖ ٔٗ ر اليٗ ضٗ  ٖٚ ٕٗيڕێ گٗ دٖ

 جٓ . ٌّبٔيٗ ٜ عٗ رچبٖٚ ضٗ  وبْ ٔٛضراْٚ .. وٗ ڕۆژئبٚايٗ  ٚٚاڵجٗ  ٜ ٌٗ ٔگبٔٗ ر٘ٗ ٚ فٗ ئٗ  چٛٔىٗ
ٔگٝ ئيٕگٍيسٜ  ر٘ٗ فٗ  جب ٌٗ ٖٚ , ئٗ  ٖٚ ضێٕٗ ِبْ حٗ اڵِٝ ڕاضث دٖ دٚاٜ ٖٚ ڕاْ ثٗ ِبٔذٚثٛٚٔٝ گٗ  ٌٗ

 ْ : ِبٔٗ ت ئٗ ٌّبٔيٗ ٜ عٗ ٚٚغٗ  ضث ٌٗ ثٗ . ِٗ ڵێ دا دٖ
 . دٔيبيٝ ٚ ِبددٜ .1
 ٚحبٔٝ . رٖ  ديٕٝ ٚ دٚر ٌٗ . ثێ2
 گيرٜ . ت ٚ گۆغٗ ٘جبٔيٗ . ر3ٖ
 ڵێ : دٖ  ٜ ٔبٚثراٚ وٗ ٜ ٚٚغٗ ثبرٖ  ٌٗ  ٔگذا ٘بجٖٛٚ ر٘ٗ ِبْ فٗ ٘ٗ ٌٗ  ٖٚ
ٜ ئبييٓ  ر ثٕچيٕٗ ضٗ ٚغث ٚ فێرثْٛٚ ٔبثێ ٌٗ ڵێث : ڕٖ دٖ  وٗ  يٗ ٚ جێڕٚأيٕٗ ت : ئٗ ٌّبٔيٗ عٗ

 زرێث . داثّٗ
وٝ  يٗ ٖٚ ثسٚجٕٗ  ٌٗ  ڵێث : ثريحيٗ ت دٖ ٌّبٔيٗ ٜ عٗ ثبرٖ ريحبٔٝ ٌٗ عبرفٝ ثِٗجٝ  رايٗ ثٗ ڕێٖٛ ثٗ  ٖٚ

دٚٔيب ٚ   دٚاڕۆژ ثۆ گريٕگيذاْ ثٗ  گريٕگٝ داْ ثٗ  ٌٗ  ٜ ِرۆڤٗ ٖٚ ضحٝ گٛاضحٕٗ ثٗ جٝ , ِٗ اڵيٗ وۆِٗ
ٜ  چٛارچێٖٛ  وبت . ٌٗ ت دٖ ٌّبٔيٗ عٗ  ريحبٔٝ وبجێه ثبش ٌٗ جٝ ِعبرفٝ ثٗ رايٗ ثٗ ڕێٖٛ ش . جب ثٗ ثٗ

 :  ٖٚ دٚٚ جۆرٖ  ثٗ  ٚ ئيٍحبديػٝ وردٖٚٚ  ٜ ٌێ وردٖٚٚ ڕٜ لطٗ ئيٍحبدٜ . ثێ ثبٖٚ  وردٔٝ ٌٗ لطٗ
 ڕٜ جيۆرٜ . . ثێ ثب1ٖٚ
 .  ِذا ٔبٚثردٖٚٚ جۆرٜ دٖٚٚ  جيػٝ ٌٗ ٌّبٔيٗ ڕٜ وردارٜ , عٗ . ثێ ثب2ٖٚ

 ٔێث : يٗ گٗ دٚٚ غث دٖ  ثبضّبْ وردٖٚٚ  ٜ وٗ ٖٚ جب ئٗ
  ٌٗ  ضحٝ داثڕيٕٝ ديٕٗ ثٗ ِٗ  وبْ وٗ وٛفريٗ  ثۆچٛٚٔٗ  ٌٗ  ت ثۆچٛٚٔێىٗ ٌّبٔيٗٗ َ : ع وٗ يٗ

وبٔٝ ڕاِيبرٜ  ٔٗ ِٛٚ اليٗ ٘ٗ  اڵجٝ دٚٔيب ٌٗ ضٗ دٖ  ٚێىٗ ڕێ ڕٖ  وبرٌێىردٔٝ وبر ٚ ثبرٜ دٔيب , چٛٔىٗ
 دات . رار دٖ وبٔٝ ديٓ لٗ رِبٔٗ فٗ  ٚغحٝ ٚ يبضبيٝ ٚ دٚر ٌٗ جٝ ٚ ئبثٛٚرٜ ٚ ڕٖ اڵيٗ ٚ وۆِٗ

ٔذێه  ن چۆْ ٘ٗ رٖٚ ٘ٗ  ٔيٗ  ٖٚ ٜ زأطث )عٍُ(ٖ ٚٚغٗ  وٝ ثٗ ٔذيٗ يٖٛ ت ٘يچ پٗ ٌّبٔيٗ َ : عٗ دٖٚٚ
  ثٗ  ت : گريٕگٝ دأٗ ٌّبٔيٗ عٗ  ضث ٌٗ ثٗ ڵێٓ ِٗ ْ ٚ دٖ ڵىٝ فريٛدٖ ٚێث خٗ يبٔٗ دٖ  ِژٖ ڵىٝ گٗ خٗ



پێٝ   ت ثٗ ٌّبٔيٗ زأيٕٝ ٚاجبٜ عٗ  ثٗ ر اڵَ ٘ٗ رٜ .. ثٗ ضٗ ٌٗ  خث وردٔٗ ٚ جٗ  ٖٚ زأطث ٚ ٌێىۆڵيٕٗ
  جب ثۆيٗ .  ٖٚ ظ ڕْٚٚ ثٛيٗ َ درۆ غبخذارٖ ٜ ٌێ گرججٛٚ ئٗ رچبٖٚ ضٗ  ٜ وٗ ٚ غٛێٕٗ ئٗ وردٔٝ ڕاڤٗ
ڕاضحٝ ڕٚٚٔحريٓ ٚ ڕاضحريٓ ٚاجبيٗ  ٚا ثٗ الديٕٝ ٚ ثێ ديٕٝ ئٗ -  ٚاجٗ -ٌّبٔٝ  ر ثگٛجرێث عٗ گٗ ئٗ

 ن . وبريٗ ٚاغٗ ٛٚ چِٗ ٘ٗ  ٌٗ  ِبْ وبجذا دٚرٖ ٘ٗ ٚ ٌٗ
 

ڵدا؟!رًٌِتچۆنسًلماويًعً
 

ثبر ٚ  غێىٝ ٌٗ ڕاضحٝ دا وٗ ٌٗ  ژيب وٗ ثبرٚدۆخێىٝ ديٕٝ گِٛبٔبٜٚ زۆر دٖ  رۆژئبٚاٜ گبٚر ٌٗ
 رورد ... ت رٚا ٚ ٌك ٚ پۆپٝ دٖ ٌّبٔيٗ جيبيذا دارٜ عٗ  پيث ثٛٚ , وٗ  وٝ ثٗ ٚيٗ زٖ
 ر ضٗ ِيٓ ٚٚاڵت ثٛٚ يبضب ٚ ڕێطبوبٔٝ ٚٚاڵجٝ ٌٗ وٗ يٗ ٜ وٗ ٔبضراٖٚ  ٔطب دٚاٜ غۆڕغٗ رٖ فٗ

ٌّبٔٝ ٚ  ٜ ثيرٜ عٗ ٜ ڕٚٚدأٝ ديبريذٖ ٌٗ ضٗ زرأذ , جب ِٗ ت داِٗ ٌّبٔيٗ ٜ عٗ ٜ ثيرۆوٗ ثٕچيٕٗ
  ٘ب ٌٗ رٖٚ ٘ٗ ,خۆ ٗ يگرێح دٖ  ٜ وٗ ڕيٗ ِٛٚ ثێ ثبٖٚ ٚ ٘ٗ ڵ ئٗ گٗ ٜ ٌٗ ٔذ ثْٛٚ پێٖٛ پبپٗ

ٚ  ڵێُ ئٗ دٖ ,ڵگرأٝ  دٚژِٕذارٜ وردٔٝ ٘ٗوبٔٝ ژيبْ ٚ  ٛٚ ثٛارِٖ ٘ٗ  ٜ ديٓ ٌٗ ٖٚ دٚرخطحٕٗ
ٚ  جٝ ئٗ رايٗ ٔٛێٕٗ  ٚوبجٗ ديٓ ئٗ  ثٛٚ .. چٛٔىٗ ريت ٚ ٔبِۆ ٔٗ خۆيذا غحێىٝ غٗ خۆٜ ٌٗ  ڕٚٚدأٗ
ٜ وٛڕٜ  )عيطٝ(  ٚ ٔێردراٜٚ خۆٜ وٗ  ٔذٖ ثۆ ثٗ  ٚرٖ خٛاٜ گٗ  ورد وٗ دٖ ٜ ٔٗ )ٚحٝ(يٗ  ضرٚغٗ

  ٖٚ ٔجبِٝ ئٗ رٖ ضٗ جب ٌٗٚججٛٚ ..  ڵىٛ زۆر الداْ ٚ گۆڕأىبرٜ جێىٗ ٜ وردثٛٚ , ثٗ ٚأٗ ثٛٚ ڕٖ ـَ  ِريٗ
رٜ  ٔٛێٕٗ  وٗ  ٔيطٗ ڵىٛ وٗ ثٛٚ , ثٗ دٖ ريت ٔٗ ڵىٝ جٗ ٔذٜ دٚٔيبٜ خٗ ٖٚ رژٖ ڵ ثٗ گٗ ديٕٝ گۆڕاٚ ٌٗ

ئبييٓ ٚ   ورد ثٗيبْ  ٔٗردا ضث جێٖٛ ٚ گۆڕاْ ٚ دٖ ت ئٗ ٔبٔٗ ضحب جٗ ٖٚ ظ ٔٗ ٔذٖ ٖٚ ئٗٚاْ  الٜ ئٗ  ديٕٗ
ريبْ  ٚ دا٘ێٕٗ  ٖٚ رٖ ٔذيٓ زأبٜ دۆزٖ چٗ  ٖٚ ٖٚ ٜ ئٗ ضۆزگٗ  ٔذ ورد .. پبغبْ ٌٗ پبثٗ  ڵىيبْ پێٖٛ خٗ
ٜ  ٖٚ يبْ ثٛٚ , جب ئٗ وٗ گۆڕاٖٚ  ٜ ديٕٗ ٚأٗ پێچٗ  ٜ وٗ زأطحيبٔٗ  ٖٚ ٚ دۆزيٕٗ ر ئٗ ثٗ حىَٛ ورد ٌٗ ِٗ

  ٜ زيٕذأٝ ورا زيٕذأٝ ورا . ٌٗ ٖٚ ئٗ  ضٛجبٔيذاْ ٖٜٚ ضٛجبٔذيبْ  ٖٚ وٛغحيبْ وٛغحيبْ ئٗ
رِبْ  ڵ فٗ گٗ يّبٔێىٝ ٔبدرٚضحٝ ٌٗ پٗ ـوبْ ثٛٚ  رٜ ئبيٕٝ گبٚرٖ ٔٛێٕٗ ـ  ٔيطٗ وٗ  ٖٚ وٝ جرٖ اليٗ
ي  گٗ  چٝ جبٚأٝ دژ ثٗ رٗ وٝ ٚا پيرۆز ٚ ِعصَٛ وراثْٛٚ ٘ يٗ غێٖٛ  ضحجٛٚ , ثٗ وبْ ثٗ ٚا زۆردارٖ ڕٖ
ٜ  ڵگٗ ثٗ  ڕغحٓ ٚ , ثٗ اڵت ثۆيبْ دادٖ ضٗ ٜ ِبفٝ دٖ چٛارچێٖٛ  ٚا ٚ ٌٗ وبرێىٝ ڕٖ  ثٗ درا ٔجبَ دٖ ئٗ
  ٖٚ ٌێرٖ ٔذٜ ثٕٛێٕٓ . زاِٗ چٝ ٚ ڕٖ ن ًِ وٗ ِٛٚ اليٗ ثێ ٘ٗ ٚ دٖ  رِبيػٝ ديٕٗ فٗ  ٖٚ ئٗ  ٜ وٗ ٖٚ ئٗ
جب وبٔٝ ,  ٚ جبٚأٗ  طٗٔي وبٔٝ وٗ زيٕذأيٗ  ڕاْ ثۆ ڕزگبرثْٛٚ ٌٗ گٗ جێه دا دٖ رفٗ دٚاٜ دٖ ڵىٝ ٌٗ خٗ
جٝ زأطث ٚ پػحٝ  دژايٗ  دژٜ ئبييٕٝ گۆڕاٚ داثٛٚ وٗ  ٔٙب ٌٗ يبْ جٗ رچْٛٚ ٚ غۆڕغٗ ڕێ دٖ  ٚ ٌٗ ئٗ

وبٔٝ ڕاِيبرٜ ٚ  ِٛٚ ثٛارٖ ٘ٗ  ٌٗ  ٖٚ ريبْ ٔبٚ دٚريبْ خطحٗ دٖ ثٛٚ ٖٚ  ٖٚ گرت ... ئٗ جبٚأجبرأٝ دٖ
 ٔٝ جريع . اليٗٔذيٓ  ٚغحٝ ٚ چٗ جٝ ٚ ڕٖ اڵيٗ ئبثٛٚرٜ ٚ وۆِٗ



ن پێػيٕبْ  چٝ ٖٚ وٗ  ٖٚ دۆزيٗ رچْٛٚ ڕێگبٜ ئيطالِيبْ دٖ يبْ دٖ ٚ ديٕٗ ن ٌٗ اڵَ خۆزيب ٖٚ ثٗ
 ِٛٚ ر ٘ٗ راِجٗ ثٗ جيبْ ٌٗ ثٛٚ دژايٗ  ٖٚ ٚجٓ( . ئٗ ٜ داوٗ وٗ ٌٗ ر جٗ ضٗ ثٗ  ٖٚ ٚيٕٗ رازێ ڕٖ ثٗ  ڵێٓ )ٌٗ دٖ

  ڵىٛ ثٗ ثٗ  ر دٚٚرٖ ن ٘ٗ ئيطالَ ٔٗ  دژ ثٗ  يٗجب ٚ وٛدٖ اڵَ ڕٚٚدأٝ ئٗ يبٔذ .. ثٗ ديٕێه ڕاگٗ
ڵ  َ ٚ وٛڕٜ جێىٗ ئيطالِذا وٗ  ٌٗ  ٚرٖ حٝ خٛاٜ گٗ ضرٚظ ٚ ٖٚ  ت . چٛٔىٗ يباڵٔيع دأبيٗ خٗ

غێث زيبد ٚ  دٖ  ٔٗ  گٛٔجێث ثػێٛێٕذرێث ٖٚ دٖ  ٔٗ  گٛٔجێث ثگۆڕدرێث ٖٚ دٖ  ٔٗ  ٔبثێث , چٛٔىٗ
٘يچ   ش ٔبوبت ٚ ٌٗ ٘يچ وٗ  رَ ٌٗ ِبْ وبجذا غٗ ٘ٗ ٌٗ  ٔجبَ ثذرێث , ٖٚ ِٝ جێذا ئٗ وٗ
ٔذٜ  ٖٚ رژٖ اڵت ٚ ثٗ ضٗ ث ٚ يب ثێ دٖاڵجذار ثێ ضٗ جب چ دٖ,   ٖٚ ٌّێحٗ ٔبضٗ ديٙێٕذراٚێىيع ثٗ

دژٜ   وٝ جێذا ٔيٗ ٘يچ يبضبيٗ  ٚ ئبيٕٗ ئٗ  چٛٔىٗپبرێسێث ,  ڵىيع ثێ گػحٝ دٖ ٜ خٗ ليٕٗ ڕاضحٗ
دات ثۆ  ڵىيع دٖ وبت ٚ ٘بٔٝ خٗ ر زأطث ئٗ ضٗ خث ٌٗ جٗ  . ٖٚجٝ ثێث  ٔذٜ ِرۆڤبيٗ ٖٚ رژٖ ثٗ

  ضحێث , ثٗ وٝ زأطحٝ ثٖٛٚ ٜ ڕاضحيٗ ٚأٗ پێچٗ  ثٗ  رعٝ ٔيٗ لێىٝ ڕاضحٝ غٗ ٘يچ دٖ  فێرثٛٚٔٝ ٖٚ
ثۆِبْ   ٖٚ ِٗ .. جبٌٗ  ريٗ ِٜٛٚ دادٖٚ , ٘ٗ  يٗ ِٜٛٚ چبوٗ , ٘ٗ  ٚايٗ ِٜٛٚ ڕٖ وٛرجٝ ئبيٕٝ ئيطالَ ٘ٗ

, دٚاٜ ثێسار , ٚ ڕق   ڵذاٖٚ رٜ ٘ٗ ڕۆژئبٚا ضٗ  ٌٗ  ن وٗ يٗ رٔبِٗ ٚ ثٗ رچٝ ثيرۆچىٗ ٘ٗ  ٚێث وٗ وٗ ردٖ دٖ
وٝ لٛالغيبْ  يٗ ٚٚاڵجٝ ئيطالِذا گٛێچىٗ  ٌٗ  ثۆچٛٚٔبٔٗ  َ جۆرٖ اڵَ ئٗ , ثٗ  ٜ ديٓ ثٖٛٚ ٖٚ ٌێجٛٚٔٗ

 ٚت ٚخۆ ڕێىىٗ ڕاضحٗ  وٗ ٗ ثٛاي يٝ ٔٗ ڕێىخراٖٚ  فىريٗ  ٚ ٘ێرغٗ ر ٘بجٛٚ ئٗ گٗ ئٗ  ٖٚ دۆزيٗ ئٗ ٔٗ
ٜ  ٖٚ ثيروردٔٗ  ڵ ٌٗ ٔذٖ ي ٚ گٗ ٔذ ِێػىێىٝ پٛچٗ ڕٜ ڕاضث ٚ چٗ ثبٖٚ  ڵ دڵێىٝ خبڵٝ ٌٗ گٗ ٌٗ

 ٚجٛٚ ثسر وراثٛٚ .. ت پبغىٗ ثٛارٜ غبرضحبٔيٗ  ٌٗ  درٚضث ٚ , جيٙبٔێه وٗ
جرضيبْ  ٚ پڕ ِٗ  ٚرٖ جێٝ ٚٚاڵجٝ ئيطالَ ثْٛٚ ڕۆٌێىٝ گٗ ٔيػحٗ  وبْ وٗ ثٗ رٖ عٗ  پبغبْ ديبٔٗ

  ٌّبٔٝ ثۆ ٚٚاڵجٝ ِٛضڵّبٔبْ ثگرٖ ٜ عٗ ٜ ثيرۆچىٗ ٖٚ ٚاج داْ ٚ گٛاضحٕٗ ڕٖ  ثٛٚ ٌٗ ٘ٗ
.   ٖٚ ٔٗ يبٔذٖ وبٔٝ ڕاگٗ زگب جۆراٚجۆرٖ ٜ دٖ ڕێگٗ  ٜ دا ٌٗ ٖٚ ثاڵٚوردٔٗ  ثٛٚ ٌٗ غذاريػيبْ ٘ٗ ثٗ
ٚ   ضحٝ فێرثٛٚٔٝ زأطحٝ جبزٖ ثٗٗ ِ  ٜ خٛێٕذوبراْ ثۆ ٚٚاڵجبٔٝ ڕۆژئبٚا ثٗ ٖٚ رٖ دٖ ٘ب چٛٚٔٗ رٖٚ ٘ٗ

وبٔٝ ثۆ  ٌّبٔٝ ٚ ديبريذٖ ٜ ثيرٜ عٗ ٖٚ گٛاضحٕٗ  ثٛٚ ٌٗ ٜ ٘ٗ ٚرٖ ٚارێىٝ گٗ رخ ديطبْ غٛێٕٗ ٘بٚچٗ
ٚجٓ ٚ  جٝ پێػىٗ ٘ۆٜ ثيٕيٕٝ ڕٚاٌٗ ضث داثٛٚ ثٗ دٖ يبْ ٌٗۆخٛێٕذوبراْ خ  ٔبٚ ِٛضڵّبٔبْ , چٛٔىٗ

ڵ خۆيبٔذا  گٗ ثٛٚ ٌٗ ريث ٘ٗ رچٝ داة ٚ ٔٗ جٝ خۆيبْ ٘ٗٚٚاڵ  ٖٚ ڕأٗٗ ٜ جب وبجێه گ وٗ ٚارٖ غٛێٕٗ
ن  يٗ ِٛٚ غێٖٛ ٘ٗ ثٗ  جٝ ٚ ئبثٛٚرٜ ٚ ڕاِيبرٜ ٚ .. ٘حذ ٖٚ اڵيٗ ٜٚ وۆِٗ يڕٖ پٗ  ٘ێٕبيبْ ٌٗ

ٚايبْ   چْٛٚ چٛٔىٗ ٚ ثيريبْ دٖ رٖٚ ثٗ  ٖٚ خۆغحبٌيٗ  ڵىٝ ثٗ خٗ  ٖٚ ٚالغٗ ورد ٌٗ ٚازيبْ ثۆ دٖ ثبٔگٗ
ٚێث ..  وٗ ضث دٖ يبْ دٖ ضٛٚد ٚ جبزٖ ( ٚ زأيبرٜ ثٗ رديبْ ٘ێٕبٖٚ ٚت دٖ ِبٔٝ حٗر ثرد )دٖ گِٛبْ دٖ

  ٖٚ پيرۆز ٚ چبٜٚ ڕێسٖ  ثٗ  ٜ وٗ ريحٗ ٚ داة ٚ ٔٗ زأٝ ئٗ يبٔذٖ ظ ٔٗ وٗ ڵىٗ ٚ خٗ ئٗ  خۆيبْ ٔٗ چٝ ٔٗ وٗ
ٔذٜ  يٖٛ پٗ  وٗ  ٖٚ وبجٗ ت دٖ ٚغحێه ڕٖ ٚ ٚ ڕٖ يڕٖ ِٛٚ پٗ ٘ٗ  وٗ يٗ ٖٚ جٗ ْ وبالٜ ثباڵٜ ٔٗ وٗ يرٜ دٖ ضٗ

 ٜ گرججێث . رچبٖٚ ضٗ  ٖٚ ئبيٕٗ  ٜ ٌٗ وٗ ٚ ثٕچيٕٗ



ت  ٌّبٔيٗ ٜ عٗ چۆْ ثيرۆچىٗ  وبت وٗ ِبْ حبٌٝ دٖ ٖٚ ٔٙب ٌٗ ن جٗ ٔٗ  ِێژٜٚٚ يٗ  ثبضٗ  ٚ وٛرجٗ جب ئٗ
 :.  ٖٚ وبجٗ دٚٚ غحٝ زۆر گريٕگ ٚٚريبِبْ دٖ  ڵىٛ ٌٗ ثٗ  ٖٚ ٔبٚ ِٛضڵّبٔبٔٗ  ٘بجٗ

ي  گٗ ٌٗ  ٚأٝ جريع وٗ صرأٝ ٚ ئٗ ٔٗ  ٜ دژٜ ئيطالِٓ ٌٗ ڕٖ ٚ ثير ٚ ثبٖٚ ئٗ جرضٝ ِٗ:  َ وٗ يٗ
ن ٚا  يٗ غێٖٛ  دژٜ ِٛضڵّبٔبْ ثٗپيالٔذأبْ   ٌٗ  ِيػٗ چۆْ ٘ٗ  ژيٓ .. زأيّبْ وٗ ِٛضڵّبٔبٔذا دٖ

  ٚرٖ خٛاٜ گٗ ٗ ٜ  و ٚ ئبضحٗ ريبٔذا , ئٗ راِجٗ ثٗ  ثيٓ ٌٗ ڕٜ ٚٚريب ٚ چبٚوراٖٚ ٚپٗ وبت ئٗ پێٛيطث دٖ
ٔٝ  ٘ێڵيٓ خبٖٚ ن ٔٗ يٗ ٘يچ غێٖٛ  رار ثگرێث ٚ ثٗ رلٗ دا ثٗ ٚ ضٕٛرٖ ثۆٜ ديبرٜ وردٚٚيٓ ٌٗ

٘يچ   يبٔذْ ٚ ضٛٚد ٌٗ ٘يچ ٘ۆوبرێىٝ ڕاگٗ  گبت ثٗ ضحيبْ ٔٗ َ جب زۆر دٖ اڵت ثٓ ٚ وٗ ضٗ دٖ
ثىبت   ٚ وبرٖ ئٗ  يٗ اڵَ وێ ٘ٗ ثٗ ثيٕٓ ... ٔٗ  ٖٚ رٖ ِبٖٚ جٗ  ضحٓ ثٗ ٔذٜ ثٗ يٖٛ ٚ ئبِرازێىٝ پٗ  دٚأگٗ
پێٕبٚ   ْ ٌٗ وٗ ضبزيبْ ثۆ دٖ ِيٕٗ رز ٚ زٖ غٛێٕٝ ثٗيٗ  زگب ٚ ڕێىخراٚ ٘ٗ جب زۆر دٖ ٖٚ ..؟ ئٗ

 ٚٔعُ اٌٛويً { .  } حطجٕب اٌٍٗ  وٛغٕذأٗ  ٘رٖ َ ژٖ ٜ ئٗ ٖٚ ثاڵٚوردٔٗ
ّبْ ٜ ِٛضڵّبٔ ٔذيٓ ڕۆڵٗٗ جب چ ٖٚ ئٜٗ خٛێٕذوبرٜ ِٛضڵّبْ  ٖٚ رٖ دٖ  جرضٕبوٝ ٔبردٔٗ:  َ دٖٚٚ

ٚ رٚخطبر ٚ  دڵێىٝ جر جيب ٌٗ  ثٗ  ٖٚ ڕٚٚيێىٝ جرٖ  يبْ دٚاٜ خٛێٕذْ ثٗ ٖٚ ڕأٗ وبجٝ گٗ ثيٕٝ ٌٗ
  ٜ وٗ ٖٚ ثيبٜٔٛ ئٗ  ٜ ثۆ ثىرێث ثٗ يبْ پبوبٔٗ ٖٚ ر ئٗ گٗ , جب ئٗ  ٖٚ ڕأٗ پێٝ ڕۆغحٓ گٗ  ٜ وٗ دڵٗ

ٜ زأطحٝ  ٚ پبيٗ  ثڵێيٓ چٝ , پٍٗ  ٚأٗ گرْ .. ثٗ ردٖ وبٔٝ زأطث ضٛٚد ٖٚ رخ ٚ ثٛارٖ زأيبرٜ ٘بٚچٗ
زِبٔٝ   وبجێىذا ٔٗ  ضث ثێٕٓ , ٌٗ دٖ جٝ ٖٚ جبيجٗ ثٝ ثٗ رٖ گػحٝ ٚ زِبٔٝ عٗ ت ثٗ ريعٗ زأيبرٜ غٗ

  ٖٚ ئبيب ژيرٜ ئٗ  ٖٚ خٛارٖ  ٚاْ ٘بجۆجٗ زِبٔٝ ئٗ  لٛرئبٔيع ثٗ  ٔٗ  ٚ ٔٗ  ثٝ زِبٔيبٔٗ رٖ عٗ
ضث  دٖ ٚٚاڵجێه ٖٚ  ت ٌٗ ريعٗ ضڵّبْ ثحٛأێث زأيبرٜ زأطحٝ ئيطالَ ٚ غِٗٛ  ٌّێٕێث , وٗ ضٗ دٖ

ئيطالَ ٚ ِٛضڵّبٔبْ   ر ثٗ راِجٗ دڵ جرثٓ ثٗ  ٌٗ  ضحٛرجرٚ ويٕٗ ضێه ڕق ئٗ ِٛٚ وٗ ٘ٗ ٌٗ  ثێٕێث وٗ
 ... ؟!

 
تلماويًكاوّعًَێىً

 
 : ٍِحذ"  ڕ جٝ ثێ ثبٖٚ ٌّبٔيٗ َ : عٗ وٗ ٜ يٗ ٚێٕٗ

دگبرٜ درٚضث وبر ٚ  رٖٚ پٗ  ڕٜ ثٗ ٚ , ثبٖٚ  ديٓ ٔيٗ  ڕٜ ثٗ ن ثبٖٚ يٗ ٘يچ غێٖٛ  ثٗ  وٗ  يٗ ٖٚ ئٗ
ِٛٚ  ٘ٗ  ڵىٛ ثٗ ثٗ دأبٔێث  ِبٔٗ ن ٌٗ ٘يچ يٗ  ٚ داْ ثٗ  وێع ٔيٗ اڵت ٚ ٚێٕٗ ضٗ ْ دٖ خبٖٚ
يبْ  َ جۆرٖ ئٗ  ٖٚ  يٗ ثٛٚٔٝ خٛا ٘ٗ  ڕيبْ ثٗ ٔٙب ثبٖٚ جٗ  وبت وٗ دٖ  ضبٔٗ ٚ وٗ جٝ ئٗ ن دژايٗ يٗ غێٖٛ

  يٗ ٘ٗ  ٔذٖ ٖٚ ئٗ  ٖٚ جٗ ٔگٝ داٖٚ ٜ ڕٖ وٗ ڕيٗ ثێ ثبٖٚ  ٌٗ  ٜ وٗ جٝ يٗ ِٛٚ فجٛر ٚ دێسايٗ ٚ ٘ٗ ڵ ئٗ گٗ ٌٗ
ر  گٗ ٚ , ضٛپبضٝ ثۆ خٛا ِٗ  ديبرٖ  ن ِبٔگٝ چٛاردٖ ٜ وبفرثٛٚٔٝ الٜ ِٛضڵّبٔبْ ٖٚ ٌٗ ضٗ ِٗ
ٔبورێث   ٚاغٗ يبْ چٗ َ جۆرٖ ٌىٝ ثٗ وٝ خٗغۆ ٔب رٖ دٖ  ٖٚ ٚێحٗ ِٛضڵّبْ دٚرثىٗ  ٚێث ٌٗ ضێه ثيٗ وٗ



جٝ  ثٛارٜ دژايٗ  ٌٗ  يٗ غٝ ٘ٗ ٚرٖ جرضٝ گٗ رچٝ ِٗ گٗ ئٗ  ن گٛجّبْ الٚازٖ غۆوٝ ٖٚ رٖ  جرضٝ ٌٗ ٚ ِٗ
 ديٓ ٚ ئبزارداْ ٚ زيٕذأٝ وردْ ٚ وٛغحٕٝ ِٛضڵّبٔبْ .

 
 غير ٍِحذ : 1 دار (ڕ ٔبٚ ) ثبٖٚ جٝ ثٗ ٌّبٔيٗ َ : عٗ ٜ دٖٚٚ ٚێٕٗ

ٔذٜ ٚ  يٖٛ اڵَ ئيٕىبرٜ پٗ , ثٗ  يٗ رێىٝ جێٛرٜ پێ ٘ٗ يبْ ئيٕىبرٜ ثٛٚٔٝ خٛا ٔبوبت ٚ ثبٖٚ ِٗ ئٗ
 ڵىٝ غۆوٝ خٗ ر ڕٖ ضٗ ٌٗ  جرضٝ زيبجرٖ يبْ ِٗ َ جۆرٖ ئٗ  وبت , ثۆيٗ ڵىێػبٔٝ ديٓ ٚ دٚٔيب دٖ جێىٙٗ

جٝ  ٝ خٛا ٚ دژايٗوردٔٝ ثٛٚٔ ئيٕىبرٔٗ  َ , چٛٔىٗ وٗ جۆرٜ يٗ  وردْ ٚ فريٛدأيبْ ٌٗ ٚاغٗ چٗ  ٌٗ
 ت ٚ ليمٗ ٘ێٕێث ٚ حٗ ٚ ضبوبر دٖ  ٌىٝ ضبدٖ ر چبٜٚ خٗ ضٗ ثٗ  ردٖ جذا , پٗ ڕٚاٌٗ  وردٔٝ ئبييٓ ٌٗ ٔٗ

جٝ  يٗرئبييٓ دا  ثٛٚٔٝ زأيبرٜ ڕاضث ثٗ ٘ۆٜ ٔٗ ثٗ  ٖٚ . 2ٚ   ٖٚ غبرێحٗ دٖٜ  وٗ ڕيٗ ڕۆوٝ ثێ ثبٖٚ ٔبٖٚ
ٜ  زۆرثٗثيٕيٓ  دٖ  ر ثۆيٗ ْ ال ڕۆغٓ ٔبثێث ٘ٗيب جٗ ٌّبٔيٗ عٗ  َ جۆرٖ رٜ ئٗ وردْ ٚ ثێ ثبٖٚ

ت  ٔبٔٗ وبٔيع , جٗ ٌّبٔيٗ عٗ  ٜٚ ٔبٚخۆٜ گرٚٚپٗ يڕٖ پٗ  وبْ ٚ ثگرٖ ئيطالِيٗ  اڵجذارأٝ ٚٚاڵجٗ ضٗ دٖ
ٔبٜٚ خٛا ٚ يبدٜ  وبٔيػيبٔذا , ثٗ يبٔذٔٗ زگب ڕاگٗ دٖ  ڕاٚ گۆڤبر ٚ ٌٗ وبجٝ ٚٚجبرداْ ٚ ٔٛٚضيٕٝ پٗ ٌٗ

  ِڕۆ , زۆر ثٗ ئٗ  جٗ ٌّبٔيٗ عٗ  َ جۆرٖ ڕاضحٝ ئٗ ْ , جب ثٗ وٗ دٖ  ٚاغٗ ڵىٝ چٗ ( خٗر ) ِجٗ پێغٗ
ٜ  ضيع ٚٚغٗ وبت ٚ , ٘يچ وٗ رأٝ دٖ جٝ ديٓ ٚ ثبٔگ ثٗ دڵٕيبيٝ دژايٗ رخۆ ٚ ثٗ ضٗ ٘ێّٕٝ ٚ ٌٗ

ٜ  ظ ٘ۆوٗ ِٗ ئٗ  , ٖٚ  خطحٖٛٚ رٔٗ َ خۆٜ دٖ وٗ پۆغبوٝ جۆرٜ يٗ  ٌٗ  ڕٚٚ ٔبدات , چٛٔىٗ  وٛفرٜ ثٗ
ٔبخ ٚ  چْٛٚ ثٗ يبْ ٚ رٚٚٔٗ وٗ ئبييٕٗ  زايٝ ِٛضڵّبٔبْ ثٗ ن گٛجّبْ : ٔبغبرٖ ٖٚ  ٖٚ ڕێحٗ گٗ ٔٙب دٖ جٗ
 زأٓ ...... ڵگرٜ دٖ ٚجٛ ٚ ٘ٗ غٛێٓ وٗ  خۆيبْ ثٗ  ٜ وٗ يبِٗ ٚ پٗ جٜئٗ ليمٗ حٗ

زا ثىبت  رٖئبييٕٝ ڕاضحٝ خۆٜ غب  ٚ ثبلٝ ِٛضڵّبٔبْ ٌٗ  ئێّٗ  ٚرٖ خٛاٜ گٗ  داٚاوبريٓ ٌٗ  ثۆيٗ
ال  ِبْ ٌٗ ٚ ثێ ثٛايبٔٗ غٝ ئٗ ٚٚ رٖڕژيٓ ٚ  ئێطحب جيبٜ دٖ  ثٕبضيٓ وٗ  ٚ ثبرٚ دۆخٗ ٜ ئٗ ٖٚ ثۆئٗ

 ْ . وٗ ٜ دٖ وٗ پيرۆزٖ  يٕٗجٝ ئب دژايٗن  يٗ ِٛٚ غێٖٛ ٘ٗ  ثٗ  رۆغٓ ثىبت وٗ
 




                                                 
1

ىووشًماث,چوونًىئيىنارىبووويخواديوجۆريوێجيائًديداووويخوابىدانبًوجۆريجاچئًريًموفروبێباويويماويًردووشێوازيًٌثلًلماويًعً 
 يشخىًوحێگًوييهبۆزياحررۆشىنردوًبًىواوىدييًمشێويدابًلێريمًاڵمئێمًوێجبًيًگًوڕێگۆريهديويبيواحاىالربوووًريزماويعًئيلحادلً

2
يانبۆديحي)بًلماويًموسڵماواويشدوژمىذارىعًرينًفًوذێللًًٌڵلبگريىخًزۆربً  بروادار( چوونًروامًواو وذچًوانلًبۆچووويئًديهبًوێج,
جنردويماڵيخوا,واگومانحًگرثلًًىووحذاياڕێگًمسگًگرثلًووێژمردنوًىلًثڕێگًلماويًرعًگً:ئًبۆومووًاڵحوويحێلمورثًٌرسخهوعيباديپً
دوژمىێنيئاييىًثچجۆريلماويًزاوێعًبێجزۆرچاكديىئايهًٌربارييشخىێنيڕاسخيڕاسخيديمێلحێگًاڵممًحيئاييهواماث.بًثدژايًلماويًنعًبًدي

 رن؟!ىپێبًرپًگً...ئًويماويژياندووربخرێخًمووبواريًٌىخوالًروامًبًٌێسحربێجمًبًويحيمردوێللًبێچدژايً..ئايادي



ّــُرتــكًــب
 

ٚ   )وٛفر( ێىٝ ديبر ٚ ئبغىرايٗثبضّبٔىردْ   وبٔٝ وٗ ٚ غێٛازٖ  ردٚٚ ٚێٕٗ ٘ٗ  ت ثٗ ٌّبٔيٗ عٗ
ثێث ٚ رازٜ ثێث  ويبْ ٘ٗ يٗ ر غێٖٛ ٘ٗ  ڕٜ ثٗ ضێه ثبٖٚ ر وٗ , جب ٘ٗ  گِٛبْ ٚ دٚٚدٌٝ جێذا ٔيٗ

ييٕێىٝ جێر ٚ بئيطالَ ئ  ٔبِبْ ثذات , چٛٔىٗ چێث خٛا پٗ ردٖ ٜٚ ئيطالَ دٖ جٗ ٔٗ  ٚا ٌٗ پێٝ ئٗ
 جٝ ٚ گيبٔٝ ٚ .... اليٗ راِيبرٜ ٚ ئبثٛٚرٜ ٚ وۆِٗ وبٔٝ ژيبٔٝ ِرۆڤ ٔٗ ِٛٚ اليٗ ٘ٗ  ٚ ٌٗ  ٌٗ ضٗ جٗ

  وٝ جر ٌٗ يٗ رٔبِٗ ٚ ثٗ يڕٖ ٘يچ پٗ  ٔبدات ثٗ  ڕێگٗ  يٗ ٚ گػث گيرٜ ٘ٗ  ٔٗ اليٗ  ِٗ ٜ ٘ٗ رٔبِٗ ٘حذ ثٗ
ٚ   ٖٚ رٚٚٔٝ وردۆجٗجێ خٛاٜ وبرثٗ  ٌيبٔذا ثىبت چٛٔىٗ گٗ غذارٜ ٌٗ ڵطٛڕأذٔٝ وبرٚثبرٜ ِرۆڤ ثٗ ٘ٗ
ن  يٗ رٔبِٗ ثٗ  ٚ ٌٗ يڕٖ ي ديٕٝ خٛا پٗ گٗ ٌٗ وٗ  غٝ ديبرٜ وردٖٚٚ ضبٔٗ ٚ وٗ ٔجبِٝ ئٗ رٖ ئبغىرا ضٗ  ثٗ

أََفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكفُُروَن ))رِٛٚێ  فٗ ن دٖ ٜ ثيرٜ ِرۆڤ ثێث ٖٚ زادٖ  ثىبت وٗ

لَِك ِمْنُكْم إَِّلَّ ِخْزٌي فِ  ْفَعُل َذَٰ ٌَ وَن إِلَىَٰ ِبَبْعٍض ۚ َفَما َجَزاُء َمْن  ٌَُردُّ اَمِة  ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ ا ۖ َو ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ ً اْلَح
ا َتْعَملُونَ  ُ ِبَغاِفٍل َعمَّ  ((أََشدِّ اْلَعَذاِب ۗ َوَما َّللاَّ

ٜ  ٖٚ دٚاٜ ئٗ  ٖٚ ت ثىبجٗ ئيطالَ ڕٖ  ضێه غحێه ٌٗ روٗ ٜ ٘ٗ ٖٚ ر ئٗ ضٗ رعٝ زۆرْ ٌٗ ٜ غٗ ڵگٗ جب ثٗ
  ضبٔٗ ٚ وٗ ثێ )وٛفر(ٜ ئٗ ٚا ثٛٚ دٖ ثێث ... وٗ ٚا )وبفر( دٖ ئٗ  ٖٚرِبٔٝ پێ وردٚ زأٝ ئيطالَ فٗ

ٔێىٝ ژيبٔٝ  ِٛٚ اليٗ ٘ٗ  ٌٗ  ٖٚ ٔٗ خٗ يبْ دٚرٜ دٖ  ٖٚ ٔٗ وٗ ت دٖ گػحٝ ڕٖ  ئيطالَ ثٗ  چۆْ ثێث وٗ
 ِرۆڤ ...؟!

 
 رِٛٚێث : فٗ رخ دٖ وٝ ٘بٚچٗ زأبيٗ

ٜ  رٔبِٗ ثٗ ٌٗ  ڕێژێث چبوحرٖ ِرۆڤ دايذٖ  ٜ وٗ أٗٚ يڕٖ ٚ يبضب ٚ پٗ ئٗ  رٜ ٚاثێث وٗ ضێه ثبٖٚ روٗ ٘ٗ
رخٝ ئێطحب , يب ئيطالَ  چٗ  ضپبٔذٔٝ ٔبگٛٔجێث ٌٗ ٜٚ ئيطالَ چٗ يرٖ يبخٛد پٗ  ئيطالِٗ  خٛا وٗ

ٔذٜ ٔێٛاْ ِرۆڤ ٚ  يٖٛ پٗ  گير ثىبت ٌٗ ٌىٝ يب ئيطالَ گۆغٗ ٚجٕٝ خٗ پبغىٗ  ٌٗ  ٘ۆوبرێىٗ
 وبٔٝ ئيطالَ .  ٖٚ رٖ غێٕٗ ڵٖٛ ٘ٗ  ٚێث ٌٗ وٗ َ دٖ غٝ چٛارٖ ر ثٗ ثٗ ٚا ٖٚ رگبرٜ دا , ئٗ رٖٚ پٗ
 

بَّئيسالمّداريجيٍاوّعًتلًلماويًرَبَُمّعًبًودێكلًًٌ
 

ثٛٚ  ٚارێىٝ خراپٝ ٘ٗ ڵگبٜ ِٛضڵّبٔبْ غٛێٕٗ ي وۆِٗ گٗ ت ٌٗ ٌّبٔيٗ ڵ ثٛٚٔٝ عٗ خسيٓ ٚ جێىٗ
 ت . ٌّبٔيٗ ٔيٜٛ عٗ خرٚارٜ گٗ  ِػحێىٓ ٌٗ  ٖٚ ٜ خٛارٖ ٚأٗ ر ژيٓ ٚ ديٕيبْ , جب ئٗ ضٗ ٌٗ

  ت ٌٗ ريعٗ ٜٚ ٚ , داثرأٝ غٗ ر زٖ ضٗ ٌٗ  ٚرٖ ٚوردٔٝ يبضبٜ خٛاٜ گٗ يڕٖ ٜ پٗ ٖٚ ت وردٔٗ رٖ .1
جٝ  لٛرئبْ ٚ ضٛٔٗ  وٗ  ٚرٖ ٜ ضرٚغٝ خٛاٜ گٗ ٖٚ وبٔٝ ژيبْ ٚ گۆريٕٗ ِٛٚ ثٛارٖ ٘ٗ



ٚ ثێ  ٌێٕجراٜٚ ثيرٜ ورج ٚ وبڵٝ ئٗ ٘ٗ  وٗ ضحىرد وٝ دٖ ٔذ يبضبيٗ چٗ  ثٗ ()  رٖ ِجٗ پێغٗ
ٜٚ  ڕێڕٖ  ٌٗ  ٖٚ رأٗ ٜ گٗ ٚازٖ ثبٔگٗ  ْ , ٖٚ وٗ ٜ دٖ وٗ رٖ ِجٗ جٝ خٛاٚ پێغٗ دژايٗ  ْ وٗ ڕأٗ ثبٖٚ

ڵىێىٝ  خٗ  رأٝ ڕێجبزٜ خٛا ثٗ ثبٔگجٗ  ِيػٗ زأٓ ٚ ٘ٗ ٚجٓ خٛازٜ دٖ ت ٚ پێػىٗ غبرضحبٔيٗ
ٔێٛاْ   ْ ٌٗ ٔبدٖ  ن ِبٖٚ يٗ ٘يچ غێٖٛ  ثٗ  ْ , ٖٚ وٗ دٖ ير ضٗ  ٖٚ جبريٗ ضه ٚ گبڵحٗ ثيرجٗ

 ن ڕٚثذات . يٗ ٖٚ ٌێىخػبٔذْ ٚ ٔسيىجٛٚٔٗ  ٘يچ جۆرٖردا  ِبٖٚ يبِٝ خٛا ٚ جٗ ڵگرأٝ پٗ ٘ٗ
ٜ  ٖٚ ثسٚٚجٕٗ ٚرخٝ زێڕيٓ  ٔيػبٔذأٝ چٗ  ضحىبرٜ وردٔٝ ِێژٜٚٚ ئيطالِٝ ٖٚ گۆڕيٓ ٚ دٖ .2

 . پبٔذْ ٚ يٝ ٚ خۆضٗ ٚژٖال رٖ رخٝ گٗ چٗ  ڕزگبرٜ ئيطالِٝ ثٗ
ٜ ثيرٜ  ٖٚ جٝ وردْ ٚ ثاڵٚوردٔٗ رايٗ ٚ فێروردْ ثۆ ٔۆوٗ  ردٖ رٖٚ ردأٝ پٗ ضث جێٖٛ دٖ .3

 ن : ٔذ ڕێگبيٗ چٗ  ظ ثٗ ِٗ ت ئٗ ٌّبٔيٗ عٗ
ِٛٚ  ٘ٗ  وبٔٝ خٛێٕذْ ٌٗ اْ ٚأٗٛٔێ  ت ٌٗ ٌّبٔيٗ ٜ عٗ ٚێٕىردٔٝ ثيرۆچىٗ ٘ٗ - أ

 .  ٖٚ وبٔيٗ لۆٔبغٗ
, ٚ   يٗ جٛأبدا ٘ٗ  ٜ ٌٗ يٗ ٚ ڕادٖ ٜ ئبييٕٝ جب ئٗ ٜ خٛێٕذٔٝ ٚأٖٗ ٜ ِبٚ ٖٚ وٛرجىردٔٗ - ة

ٔذێه  ٘ٗ  رٜ ضبڵذا ٌٗ وبٔٝ ضٗ ٖٚ جبليىردٔٗ  ضث ٌٗ ٔمٗ ئٗ  راِۆغىردٔٝ ثٗ فٗ
 ٚٚاڵجبٔٝ ئيطالِٝ !

  وبٔٝ خٛێٕذٔذا چٛٔىٗ لۆٔبغٗ  لێىٝ ديبرٜ وراٚ ٌٗ ٔذ دٖ وردْ ٚ الثردٔٝ چٗ غٗ دٖ لٗ - ت
 ڕٚٚ .  خبجٗ ٚاْ دٖ جٝ ئٗ ڵيٗ غىبٜٚ پٛچٗئبغىرا ٚ ڕا  ثٗ

  ٔذْ ثٗ پبثٗ  ٜ وٗ ٚ ِبِۆضحبيبٔٗ ٜ ئٗ ٖٚ ٔػيٕىردْ يبْ گٛاضحٕٗ الثردْ ٚ خبٔٗ - خ
 ڵ خٛێٕذوبراْ . گٗ ڵ ثْٛٚ ٌٗ جێىٗ  وردٔيبْ ٌٗ غٗ دٖ ٚ لٗ  ٖٚ ئبييٕٗ

  رێ ٖٚير ثى راٚێسدا ضٗ ثٗ  ٌٗ  ِيػٗ وٝ )٘بِػٝ( ٚ ٘ٗ يٗ ٚأٗ  ٜ ديٓ ثىرێ ثٗ ٚأٗ - ج
ن ٘يچ وبرٌێىردٔێه  يٗ غێٖٛ  ٜ خٛێٕذْ ثێث ثٗ دا دٚايٓ ٚأٗ ٜ ڕۆژأٗ خػحٗ ٌٗ
 وبت . ڵ خٛێٕذوبراْ درٚضث ٔٗ گٗ ٌٗ

ڵٝ الڕێ ٚ ثێ  يبِٝ ڕاضث ٚ وۆِٗ ڵگرأٝ پٗ ٜ ٔێٛاْ ٘ٗ ٖٚ رٖ ٚ الثردٔٝ جيبوٗ  ٖٚ جٛأذٔٗ .4
ڕاضحٝ دا  جذا }ٌٗ ڕٚاڵٗ  ردٔيبْ ٌٗيرو ن چبٚ ضٗ يٗ ثٗ دا ٖٚ ن خػحٗ يٗ ڕ ٚ داڕغحٕيبْ ٌٗ ثبٖٚ
  چٛٔىٗ ثبثبٜ خٛأبش ٚ ثڕٚادار{  گرْ ٌٗ رزجر دٖ خٛا يبخٝ ثٗ ڵٝ الڕێ ٚ ٌٗ ٜ وۆِٗ ٚ پبيٗ  پٍٗ

  ٚ ثيرٖ رٜ ئٗ ضێجٗ  ٚأيع ٌٗ ٌٗ  ٚ جگٗ  وٗ صرأٝ ٚ ثٛرايٝ ٚ جٌٛٗ ِٛضڵّبٔبْ ٚ ٔٗ
 3 وطبٔٓ ا يٗڕاضث يبضبد  ٔرێٓ ٚ ٌٗ ن ئبضث دادٖ يٗ  ٌٗ  ڵٗ ٔذٖ گٗ
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,بًفسيويريوابێسێودووشايًىبێجئًواوًثپێچًقورئانوسووًقێللًرديوًٌسخوريحێنيئًوپًييبىچيىًويحًمێخيوًدرێج.يًديواجيپێ)الوحذةالقوميت(ڕيييويحًمێخيوًـيً

باث(!ڵذێرديوًٌريييبًويحًمێخيوًى)يًويبياوووىئً



پبرێسراٚثێث   ورێ ٚ پێٛيطحٗ ير دٖ ش( ضٗ )ئبزادٜ وٗ  ٚغحٝ ثٗ د ڕٖ جٝ زيٕب ٚ وبرٜ ثٗ ثبثٗ .5
ٜ  ٖٚ ْ ثۆ ثاڵٚوردٔٗ دٖ گرێ دٖ  ٖٚ ٚ ٚ ڕۆژ پێىٗ يبٔذْ غٗ وبٔٝ ڕاگٗ زگب جۆراٚجۆرٖ دٖ  ثۆيٗ

جٝ  ريىٝ دژايٗ خٗ ٚاَ ردٖ ٚخۆ ثٗ ٔبڕاضحٗ  ٚخۆ ٚ جبرێه ثٗ ڕاضحٗ ٚغث ٔسِٝ ٚ جبرێه ثٗ ڕٖ
 رزْ . ٚغحٝ ثٗ ڕٖ

 ٜ : ڕێگٗ ظ ٌٗ ِٗ ٚازٜ ئيطالِٝ ئٗ جٝ وردٔٝ ثبٔگٗ دژايٗ .6
ٚداْ ٚ  ڵ ثرٖ گٗ ڕاٜٚ ئيطالِٝ ٌٗ ٜ پٗ ٖٚ ٜ ثٛارٜ چبپىردْ ٚ ثاڵٚوردٔٗ ٖٚ ضىىردٔٗ جٗ - أ

 ڕٜ ثير ٚ ثبٖٚ  ٜ گِٛبْ ٌٗ ڕاٚأٗ ٚ پٗ ٜ ئٗ ٖٚ چبپذاْ ٚ ثاڵٚوردٔٗ فراٚأىردٔٝ ثٛارٜ ٌٗ
 ْ . وٗ جٝ ئيطالِذا درٚضث دٖ ريعٗ ئيطالِٝ ٚ غٗ

غێىٝ  وبْ ثۆ دٚأذٔٝ ثٗ ٌّبٔيٗ َ عٗ ردٖ ثٗ يبٔذْ ٌٗ وبٔٝ ڕاگٗ فراٚأىردٔٝ ثٛارٖ - ة
ضث  يبْ ٚ دٖ وٗ رٖ گِٛڕاوٗ  ثيرۆچىٜٗ  ٖٚ ضحٝ ثاڵٚوردٔٗ ثٗ ِٗ ڵىٝ ثٗ زۆرٜ خٗ

يبٔذْ  وبٔٝ ڕاگٗ ڵ داخطحٕٝ ثٛارٖ گٗ وبْ , ٘بٚوبت ٌٗ رعيٗ غٗ  لٗ ردأٝ ٚاجبٜ دٖ جێٖٛ
ڵىٝ  ٜ خٗ ٖٚ ر چبٚڕۆغٓ وردٔٗ ثٗ يبْ ٌٗ ٖٚ ڕٜٚٚ زأبيبٔٝ ئبييٕٝ ثۆ دٚرخطحٕٗ ٌٗ
 يبْ . وٗ ڕۆوٝ ديٕٗ ٔبٖٚ ثٗ

ٔذ جبٚأێىٝ  چٗ  ججبروردٔيبْ ثٗ جٝ وردٔيبْ ٚ جۆِٗ يٗرأٝ خٛا ٚ دژا دٚٔبٔٝ ثبٔگ ثٗ ڕاٖٚ .7
ڵىٝ  خٗ وٛ ٚا ٌٗ وٝ ٔبغيريٓ , جبٖٚ يٗ غێٖٛ دٚٚر ٚ ثبضىردٔيبْ ثٗ ڕاضحٝ ثٗ ڵ ٚ ٌٗ پٛچٗ

ضه ٚ ٘ۆظ ٚٚغه ٚ  ڵىٝ ثير جٗ وبْ{ وۆِٗ }ِٛضڵّبٔٗ  ٚاجٗ  ٚأٗ ئٗ  ْ وٗ حبڵٝ ثىٗ
ئبگبدارٜ   ضحٓ ٖٚ ٖٚ خع دٖ ٜ ضٛٚدثَٗ دژٜ دا٘ێٕبٔٝ زأيبر ردٖ رضحٓ ٚ ٘ٗ پٗ وۆٔٗ
 وبوڵ دٚٚرْ .  گرْ ٚ ٌٗ جٛێىڵ دٖ  ضث ثٗ دٖ  ِيػٗ ڵىٛ ٘ٗ ڕۆوٝ ٘يچ وبرێه ٔيٓ ٚ ثٗ ٔبٖٚ

ٜ  ڕێگٗ ظ يب ثٗ ٚأٗ ْ , ئٗ چ ٔبوٗ ت وٗ ٌّبٔيٗ ٜ ًِ ثۆ عٗ ٚ ِٛضڵّبٔبٔٗ رثبزثْٛٚ ٌٗ دٖ .8
 روردْ يبْ زيٕذأٝ وردْ يبْ وٛغحٕيبْ . دٖ غبرثٗ

جيٙبدوردْ   ْ وٗ وٗ دٖ  ٜ خٛدا , ٚاٜ پێٕبضٗ ڕێگٗ رئيٕىبروردٔٝ جيٙبد ٌٗ ضٗ  ثردٔٗ٘ێرظ  .9
وٛغحذاْ  خۆ ثٗ  ٌٗ  جذا ثريحٝ يٗ ڕٖ ثٕٗ  ر چٝ جيٙبدورْ ٌٗ گٗ يٝ ٚ ڕێگرٜ . ئٗ الٚژٖ ڕٖ  گٗ  ٌٗ
 اڵت ٚ ضٗ ٔٝ دٖ وٛ ٘يچ ٘ێسێه خبٖٚ جبٖٚ  ٚرٖ ٜ خٛاٜ گٗ ٜ ٚٚغٗ ٖٚ رزوردٔٗ پێٕبٚ ثٗ  ٌٗ
ِٛٚ  ٘ٗ  وبْ( ديٕيبْ ثٗ ٌّبٔيٗ )عٗ  ٚاْ ٚاجٗ چٝ ئٗ ر ئيطالِذا وٗ ضٗ ثێث ثٗ رزٜ ٔٗ ثٗ

ْ ـ  وٗ دٖ  ٚ ديٓ ٚا پێٕبضٗ  وبرٚثبرٜ دٚٔيب داثڕأذٖٚٚ  ڵ ثْٛٚ ثٗ جێىٗ  ن ٌٗ يٗ غێٖٛ
ٜ  ٚ زاجٗ جٝ ٔێٛاْ ِرۆڤ ٚ ئٗ وٝ جبيجٗ ٔذيٗ يٖٛ پٗ  ٌٗ  وبٔيبٔذا ـ ثريحٝ يٗ چبوحريٓ لطٗ ٌٗ
  ر وبر ٚ گٛفحبرٜ جێ ثٙێڵێث ٌٗ ضٗ ٚارێه ٌٗ ن ٔبثێث ٘يچ غٛێٕٗ يٗ غێٖٛ  رضحێ ثٗ يپٗ دٖ
ٚاْ  الٜ ئٗ ٌٗ  ڕێ پێذراٖٚ  ٜ وٗ ڕ ٚ وٛغحبرٖ ٚ غٗ ئٗ  رضحٕذا . ٖٚ ٜ غٛێٕٝ پٗ ٖٚ رٖ دٖ

ێث ور جٝ دٖ ِبڵ ٚ ٔيػحيّبْ ٚ حيسثبيٗ  رگريىردْ ٌٗ ثۆ ثٗ  وٗ  يٗ ڕٖ ٚ غٗ وبٔيبْ , ئٗ وٍىٗ



ٜ  ٚأٗ پێچٗٚ   ٜ وبرێىٝ ٔبڕێىٗ ٖٚ ٚڵذاْ ثۆ ثاڵٚوردٔٗ ئبييٓ ٚ ٘ٗ  رگريىردْ ٌٗ ٔب ثٗ دٖ
 .  جٗ جٝ ٚ غبرضحبٔيٗ ِرۆڤبيٗ

وبت ثۆ  وبردٖ  ٚازێىٗ ت : ثبٔگٗ رضحٝ ٚ ٔيػحيّبٔيٗ زپٗ گٗ ٚازوردْ ثۆ ڕٖ ثبٔگٗ .11
ز ٚ زِبْ ٚ غٛێٓ ٚ  گٗ ڕٖ  يبڵٝ ٌٗ }جبِع{ ٜ خٗ  ٖٚ رٖ ن وٗ ر يٗ ضٗ ڵىٝ ٌٗ ٜ خٗ ٖٚ وۆوردٔٗ

  ٖٚ وبٔٝ وۆثٛٚٔٗ ٘ۆوبرٖ  ٘ۆوبرێه ٌٗ  ثێحٗ رجێه ديٓ ٔٗ ِٗ  ظ .. ثٗ ٔذٜ ٘بٚثٗ ٖٚ رژٖ ثٗ
, ثۆ   ثٛٚٔٗ  پبرچٗ  وٝ ٚ پبرچٗ رٖ جريٓ ٘ۆوبرٜ دٚٚثٗ ٚرٖ ٚاْ گٗ ديذٜ ئٗ  ڵىٛ ديٓ ثٗ ثٗ

وبْ  خٛێٕيٗ  رخٗ چٗ درێژايٝ ٜ ِرۆڤ ثٗ ٖٚ ڵێث )جبلٝ وردٔٗ وێىيبْ دٖ : يٗ  ّٔٛٔٗ
ٔب خۆيٝ  ٜ ئبضبيع ٚ دڵٕيبثٛٚٔٝ دادٖ رچبٖٚ ضٗ ڵىٝ ثٗ ٜ خٗ ٚ ئبييٕٗ جٝ ئٗ ٌّبٔذٚيٗ ضٗ
  ٜ وٗ پيطبٔٗ  ِٗ ر٘ٗ ٚ ثٗ غێه ثٛٚ ٌٗ ثٗ  ِٗ رٜ ئبضبيع( ... جب ئٗ الثٗ  خۆيذا ثۆجٗ ٌٗ
 ِٝ ٘ێٕبْٚ . ر٘ٗ ت ثٗ ٌّبٔيٗ عٗ

 
 

رََوّمُسڵماواوداديديهَشێُاودوّلًتبۆگۆڕيىّلماويًكاوّعًرستًكً
 

دڵ ٚ   گۆڕيٓ ٚ غێٛأذٔٝ ئبييٓ ٌٗ  ٌٗ  يٗ ٚ غێٛازٜ جۆراٚجۆرٜ ٘ٗ  رضحٗ ت زۆر وٗ ٌّبٔيٗ عٗ
 :  ٚأٗ رٚٚٔٝ ِٛضڵّبٔبٔذا ٌٗ دٖ

  ٔذ پبيٗ چٗ  ٚروردٔيبْ ثٗ فص ٔسَ ٚ ٌّٛز چٗ رزۆوٝ ٔٗ ڕ ٌٗ ڵىبٔێىٝ ثبٖٚ ِۆوردٔٝ خٗ ضحٗ دٖ .1
وٛ جٛجٝ  ٜ ٖٚ ٖٚ جێه ثۆ ئٗ ٔذ ئبفرٖ وردٔٝ چٗ ردٖ رٖٚ وٝ دٚٔيبيٝ يب پٗ يٗ ٚ پٍٗ

  َ وبرٖ ضحپێىردٔٝ ئٗ دٖ  ر ٌٗ اڵَ ثٗ ڵىٝ دا . ثٗ گٛێٝ خٗ ْ ثٗ ت ثذٖ ٌّبٔيٗ وبٔٝ عٗ ضحٗ ثٗ ِٗ
وٝ زۆر  يٗ ٔذٖ پڕٚپبگٗ  ڵىٗ خٗ  وبٔذا پێڕٖ ٌّبٔيٗ يبٔذٔٝ عٗ وبٔٝ ڕاگٗ زگب جۆراٚجۆرٖ دٖ  ٌٗ
ٜ  ٖٚ ٔبضرێٓ , ثۆ ئٗ ٔجير دٖ ضبٔێىٝ زأب ٚ دأب ٚ رۆغٗ وٗ  ڵىٝ ثٗ ورێث ٚ الٜ خٗ دٖ

ڵىێىٝ زۆر  جٛأٓ خٗ ظ دٖ َ وبرٖ رگيراٚثێث ثٗ ڵىٝ ٖٚ ٔذ ٚ چْٛٚ الٜ خٗ وبٔيبْ ثێ چٗ لطٗ
 4 .ْ .. ثىٗ  ٚاغٗ چٗ

ٚا٘ـ  بٚادا پبغبْ گٗڕۆژئ  ت ٌٗ ٌّبٔيٗ غٝ عٗ ثبٖٚ  ڵىبٔێه ٌٗ وردٔٝ خٗ ردٖ رٖٚ پٗ  ڵطبْ ثٗ ٘ٗ .2
يبْ ثۆ ٚٚاڵت  ٖٚ ڕأٗ خػٓ ٚ , دٚايٝ گٗ ثٗ ٜ پڕۆفيطۆريبْ پێ دٖ ٜ دوحۆرا ٚ پٍٗ ٔبِٗ

  رز ثحٛأٓ وبر ٌٗ ر ئبضحێىٝ ثٗ ضٗ ٜ ٌٗ ٖٚ وۆٌێژ ٚ زأىۆوبٔذا ثۆ ئٗ  ِبِۆضحب ٌٗ  ٔٗ يبٔىٗ دٖ
َ  ضحبٔٝ ٚٚاڵت ٌٗ دٖ ثٗوبرٜ  ر زأيّبْ زۆرثٗ گٗ ْ , جب ئٗ ڕٜ خٛێٕذوبراْ ثىٗ ثير ٚ ثبٖٚ

                                                 
4
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  دا چ جۆرٖ يّبٔگبيبٔٗ ٚ وۆٌێژ ٚ پٗ ٌٗ  ٚأٗ زأيٓ ثٛٚٔٝ ئٗ دٖ  ٚوبجٗ ْ , ئٗ ضبٔٗ وٗ  جۆرٖ
 !  يٗ وٝ ٘ٗ جرضيٗ ِٗ

ن  وٝ ٖٚ ٔذێه ثبضٝ الٖٚ ٜ ٘ٗ رثبرٖ وردْ ٚ ٔٛٚضيٓ دٖ وردٔٝ ديٓ ٚ زۆر لطٗ پبرچٗ  پبرچٗ .3
ٔذ  ٜ چٗ ثبرٖ يبڵٍٜٗ ڕٜ خٗ رٚضحىردٔٝ غٗجبْ ٚ .. ٘حذ( ٚ د ) ِيرات , ثبضٝ ئبفرٖ

رلبڵىردْ ٚ  راْ ثۆ ضٗ ڵ زأب ٚ لٛجبثيبٔٝ زأطث ٚ ثبٔگ ثٗٗ گ ن ٌٗ يٗ ٌٗ ضٗ ِٗ
 وبرٜ گريٕگ .  يبْ ٌٗ ٖٚ دٚٚرخطحٕٗ

غێٛأذٔٝ   ضحٓ ثٗ ڵذٖ يبٔذٔٝ ثيطحراٚ ٚ ثيٕذراٚ ٚ ٔٛٚضراٚدا ٘ٗ زگبوبٔٝ ڕاگٗ دٖ  ٌٗ .4
  ٚأٗ ئٗ  ْ وٗ وٗ ڵىٝ حبڵٝ دٖ خٗ  راْ ٚ ٚا ٌٗ ْ ٚ ثبٔگ ثٗجبثيب ڕٚخطبرٜ زأبيبْ ٚ لٗ

ثۆ   جٗ ٚ ئبفرٖ  ٚ پبيٗ  ٚڵ ٚ وۆغػيبْ ثۆ پٍٗ ٚغحٝ دٔيب ٚ ٚيطث ٚ ٘ٗ دڕٖ چيٕێىٝ ثٗ
ظ ڕێگب چۆڵ ٚ  ِٗ ْ ٚ ثٗ وٗ وبٔيبْ ٔٗ لطٗ  ثٗ  گرْ ٚ ِحّبٔٗ ڵىٝ گٛێيبْ ثۆ ٔٗ ٜ خٗ ٖٚ ئٗ
 ْ . ٚازٜ خۆيبْ ثىٗ ضحٝ( ثبٔگٗ رثٗ ضٗ ٜ ثٗ ٖٚ وبْ )ثۆ ئٗ ٌّبٔيٗ ثێث ثۆ عٗ رگب ٚااڵ دٖ دٖ

ت  ريعٗ ضث ثىبت غٗ ڵىٝ ٚا ٘ٗ ٜ خٗ ٖٚ وبْ ثۆ ئٗ جيبٚازيٗ  ٌٗ ضٗ وردٔٝ زۆر ٚ ِٗ لطٗ .5
ٜ  ٖٚ ئِٛێذٜ ئٗ  ! .. ثٗ  ر ٘يچ غحێىٝ ئبييٓ دا ٔيٗ ضٗ ٔگٝ ٌٗ ٚ وۆدٖ  ِٜٛٚ جيبٚازيٗ ٘ٗ
ٔذ  چٗ  ثێث ٌٗ ر ديٓ ثريحٝ ٔٗ گٗ ْ ئٗ ضث ثىٗ ٘ٗٚا  ٜ وٗ ٚ ئبضحٗ ئٗ  ٔٗ ڵىٝ ثگٗ خٗ

ورێ ؟! ...  دٜ دٖ وبْ ثٗ ثۆچٛٚٔٗ  ٌٗ  ِٛٚ جيبٚازيٗ ٚ ٘ٗ ن ثۆچٝ ئٗ يٗ وٝ دژ ثٗ يبضبيٗ
  يٗ ٖٚ ئٗ  َ خبڵٗ ر ئٗ ضٗ وبْ ٚ ٘ۆوبرٜ پێذاگرجٕيبْ ٌٗ ٌّبٔيٗ ڕێس ئبِبٔجٝ عٗ رٜ ثٗ خٛێٕٗ
ڵىٝ  ٜ خٗ ٖٚ ٘يٛاٜ ئٗ  ٔٝ ِٛضڵّبٔبْ جێجٙێڵٓ ثٗرٚٚ دٖ  ٚارٜ دٚٚ دڵٝ ٚ گِٛبْ ٌٗ غٛێٕٗ

 رخێٕٓ . رچٗ ئبيٓ ٖٚ  گػحٝ ڕٚٚ ٌٗ  ثٗ
ڕاضحٝ   ٌٗ ٔذٜ ڕۆغٕجيرٜ ثيبٔٝ وٗ ڵجٗ ٚ زأىۆ ٚ ِٗ  زرأذٔٝ لٛجبثخبٔٗ درٚضحىردْ ٚ داِٗ .6

ْ  وٗ ڕٜ جٛأب وبردٖ ٚپٗ وبْ ٚ ثٗ ٌّبٔيٗ عٗ  رغحٝ وردٔٝ ٚٚاڵجٗ رپٗ ثۆ ضٗ  چٗ ًِ وٗدا 
ٜ  ٖٚ ڵ ثاڵٚورٔٗ گٗ ٜ ٚ ٘بٚوبت ٌٗ وٗ ٔذٜ ٔێٛاْ ِٛضڵّبْ ٚ ئبيٕٗ يٖٛ ر پچڕأذٔٝ پٗ ضٗ ٌٗ

  فٗ ٌطٗ وبٔٝ فٗ ثٛارٖ  جٝ ٌٗ جبيجٗ ر فراٚأحريٓ ئبضحذا ثٗ ضٗ ت ٌٗ ٌّبٔيٗ ٜ عٗ ثيرۆوٗ
 رٚٔيذا . جٝ ٚدٖ اڵيٗ ٚوۆِٗ

ٔذ  چٗ  ثٗ  ٖٚ جٗ راٖٚضح ثٗ  وٗرعٝ  ٜ غٗ ٔذێ ثٕچيٕٗ ر ٘ٗ ضٗ ٚجٓ ٌٗ خۆگرێذاْ ٚ پبڵىٗ .7
  غٛێٓ ٚ دٚر ٌٗ دٚر ٌٗ  رعيبٔٗ غٗ  َ ثٕچيٕٗ وبر٘ێٕبٔٝ ئٗ رعٝ ٚ ثٗ ٔذوبرێىٝ غٗ ثٗ
ٜ  ٚ ثٕچيٕبٔٗ ر ئٗ ضٗ ٚجٓ ٌٗ وبر٘ێٕبْ ٚ پبڵىٗ پبڵ ثٗ وبْ , جب ٌٗ ٖٚ رٖ ضحێٕٗ چبٚوردٔٝ ثٗ رٖ
:   خطێٕٓ ثۆ ّٔٛٔٗ رٖ يبْ دٖ وٗ رٖ گِٛڕاوٗ  ٜ ثۆچٛٚٔٗ ثبضّبٔىردْ ثٛار ثۆ زۆرثٗ  وٗ
  ڕاضحٝ دا دٚر ٌٗ  ٌٗ  )اٌّصبٌح اٌّرضٍة( وبْ وٗ  ٔذٜيٗ ٖٚ رژٖ ٜ ثٗ وبر٘ێٕبٔٝ ثٕچيٕٗ ثٗ
ٚێث  خۆيبْ ثيبٔٗ  ر وبرێه وٗ حبڵٝ ثْٛٚ ٚ ثۆ ٘ٗ  وٗ ٌٗ ضٗ ِٗڕۆوٝ  ت ٚ ٔبٖٚ ليمٗ حٗ



لبيّىردٔٝ   ثٗوردٔٝ لبزأج  وردٔٝ يبْ ٔٗ  ثٗ  ْ وٗ دٖ ٔجبِٝ ٔٗ ْ يبْ ئٗ ٔجبِٝ ثذٖ ئٗ
ٜ  ٘ب ثٕچيٕٗ رٖٚ ٘ێٕٓ , ٘ٗ وبرٜ دٖ ٚٚاڵجٝ ِٛضٍّبٔبٔذا ثٗ  ٔێث ٌٗ يٗ يبْ ثگٗ وٗ ثيرۆوٗ

ٜ الدأٝ  يبخٛد ثٕچيٕٗ  وبٔٗ يبضبغ وراٖٚ  ت غحٗ رٚرٖ ٜ زٖ ر يب ثٕچيٕٗ رٖ ِحريٓ زٖ وردٔٝ وٗ
ِٛٚ وبت ٚ  ٘ٗ  ٌٗـ يب گٛٔجبٔٝ ئيطالَ   ضحٙێٕبٔٝ چبوٗ دٖ ر ٖٚ ضٗ ثٗ  پێع خراٖٚ  خراپٗ

ٔذأٝ دٜ ئيطالَ  ٚ چٗ  ٚ ثٕچيٕبٔٗ ر ئٗ ضٗ ٚجٕيبْ ٌٗ پبڵىٗ  ثٗن گٛجّبْ  غٛێٕێىذا ـ جب ٖٚ
خبڵٝ   ٔٗ وٗ دٖ  َ ثٕچيٕبٔٗ ٘ب ئٗ رٖٚ ٚ ثۆچٛٚٔٝ جر , ٘ٗ  ٔذيٓ ثيرۆچىٗ ٔێٛ چٗ ٌٗ  ٖٚ جٛێحٗ دٖ
  ِڕۆ ٌٗ ئٗ  ٜ وٗ ٚأٗ يبرٜ ٌٗئبثٛٚرٜ ٚ ڕاِٚێىٝ  يڕٖ ِٛٚ پٗ ٜ ٘ٗ ٖٚ ضحپێىردْ ثۆ گٛاضحٕٗ دٖ

ڕۆوٝ  ٔبٖٚ ڵىٝ ٌٗ  غێىٝ زۆرٜ خٗ ٜ ثٗ ٖٚ , ثۆ ٚٚاڵجٝ ِٛضٍّبٔبْ ثێ ئٗ  يٗ ڕۆژئبٚا ثبٜٚ ٘ٗ
ثۆ   ٖٚ رٔبوحريٓ ڕێڕٖ جٗ خٗ  ٖٚ َ ڕێڕٖ ڕاٜ ِٓ ئٗ .. جب ثٗ  ٖٚ يبْ ٚٚريب ثجێحٗ وٗ وبرٖ
ْ  اليٗ ٌٗ ٜ وٗ  رعيبٔٗ غٗ  ٚ ثٕچيٕٗ وبر٘ێٕبٔٝ ئٗ ٘ۆٜ ثٗ ڵىٝ ثٗ وردٔٝ خٗ ٚاغٗ چٗ

  ٚأٗ َ ڕێڕٖ ڕاضحٝ دا ئبغىراوردٔٝ ئٗ  ٌٗ  ٖٚ  رٖ ثٗ ٕراٚ ِعحٗێِٛضٍّبٔبْ دأپێٙ
ثۆ   يٗ جٝ ٘ٗ ٔٛٚضراٚێىٝ جبيجٗ  رٜ پێٛيطحٝ ثٗ ضٗ وٝ فراٚاْ ٚ گفحٛگۆوردْ ٌٗ يٗ غێٖٛ ثٗ

ٜ  دا ئبِبژٖ ٚێ ٌێرٖ ِٗ دِٖٓ  ٜ ٖٚ اڵَ ئٗ ثٗ,   جٗ َ ثبثٗ پ ٚ جۆزٜ ئٗ ٜ جٗ ٖٚ ٚأذٔٗ الثردْ ٚ رٖ
  ِبٚ ثٕچيٕٗ ٚ ثٕٗ وبٔيبٔذا پػث ثٗ وبرٖ ٌٗ  وبْ وبجێه وٗ ٌّبٔيٗ )عٗ  يٗ ٖٚ َ ئٗ ثۆ ثىٗ

  ٖٚ يٗ وٗ رٔبِٗ ٌٝ ثٗ ضٗ ئيطالَ ٚ جێر ٚ جٗ  ٜ ثڕٚا ثْٛٚ ثٗ گٗ ڕٚأٗ  ضحٓ ٌٗ ثٗ دٖ  رعيبٔٗ غٗ
دا  َ وبرٖ ضحيبْ ٌٗ ثٗ ٔٙب ِٗ ڵىٛ جٗ , ثٗ  ٖٜٛٚ گرج رچبٖٚ ضٗ  ٜ ٌێٖٛ ٚ ثٕچيٕبٔٗ ئٗ  , وٗ  ٔيٗ
 ش ؟! وبٔيبْ ٚ ثٗ گاڵٖٚ  راِٗ ِٗ ثٗ  يػحٕٗ گٗ

 
تّمُسڵمانَاجبيً

 
ر  ضٗ وبت ٌٗ ژيٓ ٚ ٚا پێٛيطث دٖ ِڕۆ ِٛضٍّبٔبْ جێذا دٖ ٜ ئٗ ِٛارٖ ٔب٘ٗ  ٚ ثبرٚدۆخٗ رٜ ئٗ ضێجٗ  ٌٗ

جبڵ ٚ   ٚ ٚالعٗ وبرثىبت ثۆ گۆڕيٕٝ ئٗ  ٖٚ بريٗو ڕٜ جذدٜ ٚ ئبِبدٖ ٚ پٗ جبن ـ فردٜ ـ ِٛضٍّبٔبْ ثٗ
ِٛضٍّبٔبْ   ٖٚ  ٖٚ ٜ دٚر ثخبجٗ وٗ رٔبِٗ ثٗ  گػحٝ ٌٗ  ٜ ئيطالَ ثٗ ٖٚ جٗ ٔٗ  ريىٗ خٗ  ٜ وٗ پڕ ئێػٗ

وبت ٚ ِبڵ ٚ   وبرٜ ثٙێٕٓ ٌٗ ثٗ  يٗ رچٝ جٛأبيبْ ٘ٗ ريبْ ٘ٗ ضٗ ٌٗ  گػحٝ پێٛيطحٗ  ِرۆ ثٗ ئٗ
وٝ  ٚ چٗ  ٚرٖ وٝ گٗ يٗ غێٖٛ  ڕاضحٝ ٚ ثٗ ثٗ  ضث .. ٖٚ ثٗ ێٕبٔٝ ِٗضث ٘ دٖ ثۆ ٖٚ  گيبْ ٚ رۆٌٗ

ٔگ ٚ  ٚاْ پێػٗ ئٗ  رأٝ ڕێگبٜ خٛا , چٛٔىٗ ثبٔگ ثٗرغبٔٝ زأبيبْ ٚ  ضٗ  ٚێحٗ وٗ ظ دٖ وٗ لٛرضبيٗ
َ  ر دٖ ثٗ وٝ ٌٗ يٗ ِٛضٍّبٔبْ ٘يچ ڕێگب چبرٖ  ثێ ثسأيٓ وٗ دٖ ڵىٓ ٖٚ َ ڕاضحٝ خٗ ٚا ٚ دٖ پێػٗ
يذأٝ  ِٗ  ٜ ٌٗ ٚ زأيبريٗ ئٗ  ثێث , چٛٔىٗ زأطث ٔٗ  رگرجٕٝ زأطث ٚ وبروردْ ثٗ ٔٙب ٖٚٗ ج  دأيٗ



جٝ  رايٗ زأطث ڕاثٗ  ظ وٗ ٚ وبرٖ ٚاليع ٔبگۆڕێث ٚ ئٗ  ٚا ٘يچ ٌٗ ورێث ئٗ وبرٜ پێ ٔٗ  ٖٚ وردٖ
 ثٕيبدأٝ .  ٌٗ  وبت جێىذأٝ زيبجرٖ ٔٗ
  وٝ يب ثٗ جٝ فيمٙٝ الٖٚ ٔذێ ثبثٗ ٜ ٘ٗ رثبرٖ , دٖ  ٔيٗ  ٚ زأيبريٗ زأيبرٜ ئٗ  ضحُ ٌٗ ثٗ ِٗ  ٖٚ
ٜ خۆٜ گريٕگٝ  ٔذازٖ ئٗ  ش زۆر ٌٗ ٔذێه وٗ ن چۆْ ٘ٗ رٖٚ ٔذ , ٘ٗ ضٗ ٚغحٝ پٗ ٔذێه ئبداة ٚ ڕٖ ٘ٗ

دڵذا   ڕێىٝ ڕاضث ٌٗ ثبٖٚ  ٖٚ ٘ۆيٗ ثٗ  وٗ  يٗ ٚ زأيبريٗ زأيبرٜ ئٗ  ضحُ پێ ٌٗ ثٗ ڵىٛ ِٗ دات , ثٗ پێ دٖ
ِٛٚ خۆغٛيطحٕێه  رٜٚٚ ٘ٗ ضٗ ٜ ٌٗ وٗ رٔبِٗ ثٗ  ( ٖٚر ) ِجٗ ٚ خۆغٛيطحٕٝ خٛا ٚ پێغٗضپێث  ثچٗ

ٜٚ  ر زٖ ضٗ اڵجٝ ديٕٝ خٛا ٌٗ ضٗ ٜ دٖ ٖٚ ِۆٜ وبروردْ ثۆ گێڕأٗ دايٕٗ  ڕێه ثجێحٗ ڵێ ثبٖٚ ثێث .. ثٗ
ضث  ظ دٖ ثڕٚايٗ  َ جۆرٖ ڕاضحٝ ئٗ ثٗ  ضحذأٝ ِبڵ ٚ گيبْ ثێث , ٖٚ دٖ ٌٗغٝ  وٗ ٔجبِٗ ر ئٗ گٗ دا ئٗ
وحب  جٝ يٗ ليمٗ حٗ  ٚ ثٗ  َ ئبييٕٗ ڕۆوٝ ئٗ ٔبٖٚ  ثێث ثٗ ٘ۆٜ زأيبرٜ ڕاضث ٔٗ ٔٙب ثٗ ٚێث , جٗ ٔبوٗ

  ثٕبضرێٓ وٗ  َ غحٕبٖ ئٗ  ديٕٝ ئيطالَ , پبغبْ پێٛيطحٗ  ٌٗ  ٜ وۆغىٝ ثڕٚايٗ ثٕبغٗ  رضحٝ وٗ پٗ
دژٜ   ٜ ٌٗ ٔذأٗ ٚ پڕٚ پبگٗ ٝ پيالٔٓ ٚ ئٗريى ٜ خٗ ٚ دٚژِٕبٔٗ ٚ ئٗ  يٗ ر ئبيٓ ٘ٗ جرضيبْ ثۆ ضٗ ِٗ
رٜ ثْٛٚ  ْ ٚ ثٗ ليٕٗ ٜ ثڕٚادارٜ ڕاضحٗ ضبٔٗ ٚ وٗ ضحٓ ثٗ ضحرێث ٚ دٚاجريع پػث ثٗ ثٗ ٌذٖ ٘ٗ
ر ِٛضڵّبٔبْ فێرثٛٚٔٝ ديٓ  ضٗ ر ثێث ٚ پێٛيطث ثێث ٌٗ گٗ ْ . جب ئٗ َ ديٕٗ ٜ دٚژِٕٝ ئٗ ٚأٗ ٌٗ

رچبٚ ڕٚٚٔٝ غٛێٓ  دڵٕيبيٝ ٚ ثٗ  ٜ ثٗ ٖٚ ئبييٕذا ثۆ ئٗ  زاثْٛٚ ٌٗ دٚاٜ غبرٖ خۆِبٔذٚٚ وردْ ثٗ
ْ پێٕٛٚش  ر ِٛضڵّبٔبٔٝ خبٖٚ ضٗ ٌٗ  پێٛيطحٗ  ِبْ غێٖٛ ٘ٗ ثٗ  ٖٚ ٚيٓ , ئٗ ٜ خٛا ثىٗ رٔبِٗ ثٗ
  ٌىبٔٝ ِٛضٍّبٔبْ ثٗ  ٖٚ ٘ۆٜ زێحر پێىٗ  ثٕٗ ٜ دٖ ڕاٚأٗ ٚ پٗ ْ ثۆ ٔٛٚضيٕٝ ئٗ ٚڵٝ زيبجر ثذٖ ٘ٗ

ٜ  ٖٚ ٌێ ٚٚردثيٕٗ  ئيطالَ دايٕبٖٚ  ٜ وٗ يٗ غێٖٛ ٚ  رعٝ خٛا ثٗ ِٛٚ غٗ ه ٘ٗجۆرێ  يبْ ثٗ وٗ ئبيٕٗ
ر ِبفٝ  ضٗ ٜ جر ٚ ثبضێه ٌٗ وٗ ٔٗ ر ِبفٝ اليٗ ضٗ درێث ٌٗ ٔێه ٔٗ اليٗ  ي ثىرێث ٚ گريٕگٝ ثٗ گٗ ٌٗ

َ  ثٗثێ زۆر گريٕگٝ  ٚاْ دٖ رٖ راْ ٚ ثاڵٚوٗ ٔٛٚضٗ  ٖٚ گٗ َ ڕٚأٗ ورێث , ٌٗ ٔٗ  ٚرٖ ثبضێىٝ جر گٗ
ٜ ئيطالَ پێذا  ٖٚ جٗ ٔٗ  ٜ وٗ دژٚارٖ  َ ثبرٚدۆخٗ جٝ ٌٗ جبيجٗ ٔذثٓ , ثٗ ٜ پبثٗ ْ ٚ پێٖٛ ثذٖ  ڵٗخب

ر  ضٗ خث ٌٗ ر جٗ ِبٖٚ ٜ ٚيطحٝ جٗ ٖٚ اڵِذأٗ ثۆ ٖٚ  ٔيٗ  غبٖٚ ڕاضحٝ ٌێٖٛ ثٗ  ثێث , چٛٔىٗ ڕ دٖ جێپٗ
  ٔێىٝ جر وٗ ٔذ اليٗ حگٛێ خطحٕٝ چٗي پػ گٗ وبٔٝ ديٓ ثىرێث ٌٗ ٔٗ اليٗ  ٔێىٝ ديبرٜ وراٚ ٌٗ اليٗ
ٜ  ٖٚ وردٔٗ ضحّبْ دٚٚثبرٖ ثٗ ِٗ  اڵَ ئێّٗ ٘بدارجر ثێث .. ثٗ ٔگيٕحر ٚ ثٗ رازٜٚ ئيطالِذا ضٗ جٗ  ٌٗ
ضحٝ گريٕگٝ  ثٗ ِٗ يٓ ثٗ ٔێىٝ ثچٛٚن ثىٗ داٚاٜ پػحگٛێ خطحٕٝ اليٗ وٗ  ٔيٗ  ضبٔٗ ٚ وٗ ٜ ئٗ ڵٗ ٘ٗ

ٜ  ٖٚ جۆرێه ثاڵٚوردٔٗ , ثٗ  ٔگٝ يٗ ضحّبْ ٘بٚضٗ ثٗ ِٗ  ٛ ئێّٗڵى جر , ثٗ ٚرٖ ٔێىٝ گٗ اليٗ داْ ثٗ
  ٚأٝ يٗ ڕاضحٝ ڕاضث ٚ ڕٖ ثٗ  وبْ ثێث . چٛٔىٗ ٜ ثبضٗ ٚ پبيٗ  ٜ پٍٗ ٔذازٖ ئٗ وبْ ثٗ ٔٛضراٖٚ
ع ,  رٖ ٜ ) جٓ , جبدٚ , زٚ٘ذ , ٖٚ رثبرٖ ڕاٜٚ جۆراٚجۆر دٖ پٗ  ٌٜٗ ئيطالِٝ ٌێٛاٚ ٌێٛ ثێث  وحێجخبٔٗ

ظ خبڵٝ  ِالٖٚ چٝ ٌٗ يبْ ( وٗ وبْ ٚ ٘بٚٚێٕٗ فمٙيٗ  وبْ , ٌمٝ ٌمٗ رێسٖ ثٗ  ٖٚ وردٖ وبْ , يبدٖ
 :  ئيطالِذا ثۆ ّٔٛٔٗ  خذأٝ زۆرْ ٌٗ ٜ ثبيٗ جێگٗ  ٜ وٗ ٚ وحێجخبٔٗ ٌٗ  خبڵيٗ



 عجيرٜ وۆْ )االحىبَ اٌطٍطبٔية( . جٗ  ئيطالِذا : يب ثٗ  يبضبوبٔٝ فيمٙٝ ڕاِيبرٜ ٌٗ (1
ن }  ٖٚ  ٖٚ جٗ جيٙبٔٝ ئيطالِيذا ثاڵٚ ثٛٔٗ  ٚا ٌٗ ٜ وٗ ٚ ليچىبٔٗ  ىٗٚ ڕێچ گفحٛگۆوردٔٝ ئٗ (2

ْ  خبٖٚ  ٔذيٓ گرٚٚپٝ جر وٗ غيبٌيطحٝ , چٗۆرضحٝ , ض ز پٗ گٗ ٌّبٔٝ , ديّٛوراجٝ , ڕٖ عٗ
 ن حسثٝ ثعد { ثير ٚ ثۆچٛٚٔێىٝ )وٛفر(يٓ ٖٚ

رزثْٛٚ ٚ  ٔٙب ٚاجبٜ فٗ جيٙبد جٗ  ضحُ ٌٗ ثٗ دٚێٓ : ِٗ ٜ جيٙبد دٖ ثبرٖ ٜ ٌٗ ڕاٚأٗ ٚ پٗ ئٗ (3
ٚ  ضحُ جيٙبدٜ ئٗ ثٗ ٚغذا ِٗ ي ئٗ گٗ ڵىٛ ٌٗ جب ڕۆژٜ دٚايٝ , ثٗ  ٚاَ ثٛٚٔٝ ٔيٗ ردٖ ثٗ
ٜ  اڵجٗ ضٗ ْ دٖ ٚ خبٖٚ ٚاْ ٚ , ئٗ رِبْ ڕٖ فٗجيٙبٔٝ ئيطالِيذا   ِڕۆ ٌٗ ئٗ  وٗ  يٗ ڕاٚأٗ ڵگٗ ٘ٗ
جٝ ٚ چٝ ٚ چيبْ  ٚايٗ جٗ ٔٗ ٌّبٔٝ ٚ ديّٛوراجٝ ٚ ٜ ضۆغيبٌيطحٝ ٚ عٗ ِڕۆ ثيرۆچىٗ ئٗ  وٗ

 ْ . وٗ ٔذ دٖ پبثٗ  ڵىٝ پێٖٛ ٚٚاڵجذا ٚ خٗ  ٌٗديٓ   وردۆجٗ
جٝ  ٌێه ثبثٗ جٝ ثسروراٚٚ گٗ ٜ جێ ٔػيٕبيٗ ٖٚ جٝ گێڕأٗ ٜ چۆٔيٗ ثبرٖ وردْ ٌٗ لطٗ (4

ٚ  ٜ ئٗ ژِبرٖ  يٕٗ رٔج ثذٖ ر ٚٚرد ضٗ گٗ ژيبٔٝ ِٛضڵّبٔبٔذا .. جب ئٗ  ٘بگرأٝ جر ٌٗ ثٗ
رت  ٚا ضٗ وبٔٝ جر ئٗ جٗ ي ثبثٗ گٗ يٓ ٌٗ راٚرديبْ ثىٗ ٔٛٚضراْٚ ٚ ثٗ  ٖٚ يٗ َ ثبرٖ ٜ ٌٗ ڕاٚأٗ پٗ

ڵ جۆرٜ  گٗ َ ٌٗ وٗ ٜ فرۆغحٕٝ جۆرٜ يٗ ڕاددٖ  يحٗ رٔج ثذٖ ر ضٗ گٗ ئٗ  ِيٕێث ! ٖٚ ضٛردٖ
وبْ  ٖٚ رٖ ر ٚ ثاڵٚوٗ ٔٛٚضٗ  ٔگٗ ِيٕێ ! .. ڕٖ رت ضٛردٖ جبراْ زيبجر ضٗ  زۆر ٌٗ  ٚوبجٗ َ ئٗ دٖٚٚ

ْ پێٕٛش ٚ  خبٖٚ  ٖٚ يٗ وٗ اڵَ ٌٗ ٔبوبت .. ثٗ  جبٔٗ ٜ ئٛ ثبثٗ ٖٚ خٛێٕذٔٗ  ز ثٗ ڵىٝ حٗ ثڵێٓ خٗ
ر ٚاظ  گٗ ؟ , جب ئٗ  ٖٚ ٔٗ وٗ ٔٛٚضٓ ٚ ثاڵٚ دٖ ڵه غث دٖ پێٝ ٚٚيطحٝ خٗ وبْ ثٗ ٖٚ رٖ ثاڵٚ وٗ

  ئێٖٛ  ٛٔىٗدا , چ َ وبرٖ ظ ٌٗ ٚرٖ غێىٝ گٗ ثٗ غذارْ ثٗ ظ ثٗ ٚا ثٛٚ ئێٖٛ ثێث , وٗ
ٜ  چٛارچێٖٛ وبت ٌٗ ٔێه  دٖ اليٗ  جرضٝ گريٕگيذاْ ثٗ ِٗ  ٌٗ  ٖٚ وردۆجٗ رچبٚجبْ ڕۆغٓ ٔٗ ثٗ
ٜ  الٜ زۆرثٗ ٜ خٛا ٌٗ رٔبِٗ ثيٕيٓ ثٗ ڵىٛ ئێطحب دٖ ريحێىذا , ثٗ ٚغث ٚ ٔٗ رضحٓ ٚ ڕٖ ٔذ پٗ چٗ
ێىذا يب ٔذ ٚٚيرد ٚ زيىر ٚ پۆغبو ٔٛێژ ٚ ڕۆژٜ ٚ چٗ  ٌٗ  گير وراٖٚ ڵىٝ گۆغٗ خٗ
رٜ  ر ثبضٝ وبريگٗ گٗ يٝ .. خۆ ئٗ رِٛٚدٖ جێىٝ فيمٙٝ ثبزاراٚيٝ فٗ ٔذ ثبثٗ ٜ چٗ چٛارچێٖٛ ٌٗ

ڕۆژٜ  ڕثْٛٚ ثٗ رضحٝ ٚ ثبٖٚ وحب پٗ ٌمٛالٜٚ يٗ ٘ٗ  يٓ وٗ ت ثىٗ ٔذێه ثبثٗ ٘بدارٜ ٘ٗ ٚ ثٗ
  رع ٖٚ غٗ  ٔذ ثْٛٚ ثٗ يبضبٜ خٛا ٚ پبثٗ  رِبٔىردْ ثٗ ٜ فٗ رثبرٖ وردْ دٖ دٚايٝ ٚ لطٗ

ٌٝ  غٗ ت ٚ پٛٚچٝ ٚ دٖ الفٗ ٜ خٗ ٖٚ جٝ ئيطالَ ٚ گێڕأٗ ٚڵٗ رپبوردٔٝ دٖ ٚڵذاْ ثۆ ثٗ ٘ٗ
ت پێ  ٖٚ وبٔيبْ , گِٛبٔٝ ئٗ ٌّبٔٝ ٚ ديّٛوراجٝ ٚ ٘بٚٚێٕٗ ن عٗ وبٔٝ ٖٚ وٛفريٗ  ثيردۆزٖ

ديٓ   ٚايٗ يٓ چۆْ ڕٖ وٗ ديٕٝ ئيطالَ دٖ  ٌٗ  ديٕێىٝ جر جگٗ  ڵێٓ : ثبش ٌٗ ْ ٚ دٖ دٖ دٖ
 ت ثىرێ ؟! ڵٝ ضيبضٗ جێىٗ

ٜ  چٛارچێٖٛ  رأٝ ڕاضحگۆ ٌٗ , ثبٔگ ثٗ  ثۆچٛٚٔبٔٗ  َ جۆرٖ ٜ ئٗ ٖٚ ثۆ ڕاضحىرٔٗ  پێٛيطحٗ  ثۆيٗ
ٚاٚ  ٚڵٝ جٗ وبْ ٘ٗ ريٗ ِبٖٚ جٗ  ٖٚ وبْ ٚ وۆڕٚ وۆثٛٔٗ ٚجٗ ٜ ِسگٗ وبٔٝ ٚأٗ يٕٝ ٚ ثبزٔٗ ٚٚجبرٜ ٘ٗ



  َ پبرچٗ غذارٜ ئٗ ثٗ  ٖٚ رٖ ر ٚ ثاڵٚوٗ ٜ ٔٛٚضٗٗ ّر ئێ ضٗ ٌٗ  ٘ب پێٛيطحٗ رٖٚ ... ٘ٗ ْ ثذٖ
ثيبٜٔٛٚ   درێث ثٗ وٝ لرجێٕذراٚ پێػبْ ٔٗ يٗ غێٖٛ يٓ ٚ ئبيٓ ثٗ وٗ ٜ ئبيٓ ٔٗ ثٛٚٔٗ پبرچٗ

ر ٚاِبْ ورد  گٗ  ٜ ثبزاڕٜ ورێٓ ٚ فرۆغحٓ .. چٛٔىٗ ٖٚ ٔٗ ر ٚ جٛاڵٔذٖ ِبٖٚ ٜ ڕاٜ جٗ ٖٚ اڵٚدأٗ ٖٚ
  ٌٗ  ثريحييٗ  وٗ  جێ وردٖٚ وبّٔبْ جێ ثٗ ٌّبٔيٗ ٜ عٗ ٚرٖ گٗ وٝ زۆر پيرۆز ٚ ٚا داٚاوبريٗ ئٗ
ٜ  زۆرثٗ  ٜ گػث گير ٚ داثڕيٕٝ ٌٗ ٚاجبٜ ٚٚغٗ  ٜ ٌٗ ٖٚ ٜ ثٛارٜ ئبييٓ ٚ دٚرخطحٗ ٖٚ ضىردٔٗ جٗ

َ  ٌٗ  وبْ ثڵێٓ : ثۆيٗ ٖٚ رٖ ر ٚ ثاڵٚوٗ ٔٛٚضٗ  غٗ ٚأٗ ٌٗ  ِيساد .. ٖٚ وبٔٝ ژيبٔٝ ئبدٖ ٔٗ اليٗ
ئبضبٔٝ   وردْ جيبيذا ثٗ ڵٗ ْ ٚ ٘ٗ ٚرٖ ٔٛضٝ زۆر گٗ جٝ چبرٖ ثبثٗ  ٔبٔٛضيٓ چٛٔىٗغث  جبٔٗ ثبثٗ
جٛأبٜ  ٚ ٌٗ  يٗ ٚاٚ ٘ٗ وٝ جٗ زأيبريٗ  پێٛيطحيبْ ثٗ  ثبضبٔٗ  َ جۆرٖ ت ٔبثێث ٚ ئٗ رِبْ ڕٖ ضٗ ثٗ

غث   جبٔٗ َ ثبثٗ ٜ ٌٗ ٚأٗ ٜ ئٗ ڕاضحٝ دا زۆرثٗ  ڵيبٔذاَ , ٌٗ گٗ يبْ ِٕيع ٌٗ ٖٚ ..... ٌٗ  دا ٔيٗ ئێّٗ
  ٜ ثبغٗ دٖ  ڕاضحيػٗ  ڕاضث ثێث وٗ ِٗ ر ئٗ گٗ اڵَ جب ئٗ , ثٗ  ٚاٚيبْ ٔيٗ وٝ جٗ ٔٛٚضٓ ئبگبداريٗ دٖ

رن ٚ  ثێ ئٗ ثێث دٖ يبْ ٔٗ ڕۆي ٚ پيػٗ  َ وبرٖ ر ئٗ گٗ وٛێٓ ؟ . ئٗ وبْ ٌٗ ڕێسٖ ِبِۆضحب ٚ زأب ثٗ
ٜ  ثبرٖ ر ٌٗ ٘ٗ  ! ٖٚ.؟  ٔبضۆريٗ پڕ ٌٗ  ليعَٗ ٚا وبرٜ ئيطالِيذا ثۆ گۆڕيٕٝ ئٗ  رۆٌيبْ چٝ ثێث ٌٗ
رزجريٓ  وبٔٝ خٛێٕذْ جب ثٗ ٔسِحريٓ پٍٗ  ڵٝ ِبِۆضحبيبْ ٌٗ ٜ دا , وۆِٗ ٖٚ زأطث ٚ ثالٚوردٔٗ

  ر غبْ وٗ ضٗ  ٚێحٗ وٗ وٝ زۆريبْ دٖ رن ٚ پێٛيطحيٗ وٝ گػحٝ ئٗ يٗ غێٖٛ  ٜ خٛێٕذْ ثٗ پٍٗ
 :  ٖٚ ٜ خٛارٖ ِبٔٗ ٔذێىيبْ ثريحيٓ ٌٗ ٘ٗ

جٝ ئبييٕٝ پيرۆزٜ  خسِٗ  ن ٌٗ يٗ غێٖٛ  وبٔٝ خٛێٕذْ ثٗ ٚڵذاْ ثۆ ڕێىخطحٕٝ پڕۆگراِٗ ٘ٗ .1
ٜ  ضۆٔگٗ  ٌٗ  ضحٝ خٛێٕذْ , ٖٚ ثٗ ِٗ  ثێحٗ ٔٙب ٔٗ جٗ ئيطالَ ثێث ٚ فێرثٛٚٔٝ زأطث ثٗ

ٜ  ٖٚٗ ر ئ ثٗ ٌٗ  , ٖٚ  دٚٚرٖ غحٝ پڕٚ پٛچ ثٗ  ٚ ٌٗ  ٔذٖ يٝ خٛاٖٚ رٔبِٗ ِبْ ثٗ وٗ ئبيٕٗ  وٜٗ  ٖٚ ئٗ
٘يچ   ثۆيٗ  ٖٚ وۆڵێحٗ دٖ  ٚرٖ وبٔٝ خٛاٜ گٗ درٚضحىراٖٚ  وٝ گػحٝ ٌٗ يٗ غێٖٛ  زأطث ثٗ

ِه  وبْ زۆر چٗ ٌّێٕذراٖٚ ضٗ  ٘ۆٜ زأطحٗ جٛأذرێث ثٗ ڵىٛ دٖ جيێه درٚضث ٔبثێث ٚ ثٗ دژايٗ
  خبٌٗ َ ر ِبِۆضحبيبْ گريٕگٝ ثٗ ضٗ ٌٗ  پێٛيطحٗ  ثىرێ , ثۆيٗ  ٜ ئبيٕٝ ڕاڤٗ ٚاژٖ ضحٗ ٚ دٖ
 وٝ ثسأٓ . رٖ خبڵێىٝ ضٗ  ْ ٚ ثٗ ثذٖ

ثێث  ٚادٖ  چٛٔىٗ  ڵٝ وراٖٚ ٜ جێىٗ ٚ )وفر( ٚ گِٛراٜ يبٔٗ وبْ ٌٗ زأطحيٗ  ٜ ٚأٗ ٖٚ ٔٗ پبوىردٖ .2
ئبييٓ دايبْ ڕغحجێث   ز ٚ ٔبِۆ ثٗ ڵىبٔێىٝ ٔبحٗ خٗ  داڕێژراٖٚ  ٜ وٗ ٚ پڕۆگراِٗ ئٗ  ئبٚاغٗ  وٗ

  وٛ خۆٜ ڕاڤٗ وبْ ٖٚ زأطحيٗ  ديٕٝ خٛا ٚأٗ  ٔذ ثٗ ٜ پبثٗر ِبِۆضحب ضٗ ٌٗ  پێٛيطحٗ  ثۆيٗ
رێ ٚ  وبْ الثٗ وٛفريٗ  ٚاژٖ ضحٗ ر دٖ ضٗ ٌٗ  ردٖ ثێ پٗ ٚ دٖ  ٚيع ٔيٗ ِبفٝ ئٗ  وبت ثگرٖ ٔٗ

َ  ڵىٛ ئٗ ثێث , ثٗ ٔٗ  وٛ ِبِۆضحبٜ ٚأٗ ٔٙب ٖٚ ٚ جٗ  ٖٚ خٛێٕذوبرأٝ ٌێ ئبگبدار ثىبجٗ
ِٛٚ  ٘ٗ وبرێه ڕۆڵٝ خۆٜ ثٕٛێٕێث . ردٖ رٖٚ وٛ پٗ الَ ٚ ٖٚئيط  ثٍىێٕێث ثٗ  زأيبريبٔٗ

ڕٜٚٚ   ئيطالِذا يب خطحٕٗ  ن ٌٗ ِىێه يب ٚاجبيٗ ٜ چٗ ٖٚ ثۆ ڕٚٚٔىردٔٗ  ٖٚ ڵێه ثمۆزێحٗ ٘ٗ



رعٝ  فێرثٛٚٔٝ زأيبرٜ غٗ  ثٗن گريٕگٝ زيبجر  ِٛٚ جٛأبيٗ ٘ٗ  وبْ يب ثٗ جٗ ثبثٗ  جێه ٌٗ ثبثٗ
ر  ضٗ  يبٔذٔٝ خطحۆجٗ روٝ گٗ ردگبر ئٗ رٖٚ خٛاٜ پٗ  ٜ وٗ يبِٗ ٚ پٗ يبٔذٔٝ ئٗ ْ ثۆ گٗ ثذٖ

 وبٔٝ . ٔذٖ غبٔٝ ثٗ
 

كۆحايٗ

دێيُّنّ دا بّسّكۆحايٗ كاركردٌ زاَياريّرباسٗ ئّ نّبّ..... ئّسخى ٔكاركردٌ

قازاَجّرِسّكَّيّكاركردَّ ٔ سٕٔد دِكَّجايٗ كرێكار حاكٗ بۆ .....ِٔڕێخّگّٖ
بّٔچاكّٔياٌخٕازرأِئّ ِٖٔحّڵكٗبۆَّسٕٔدٔكّكّئّكارِسخىئّبّاڵويّ..

خٕدٖكرێكار...؟!نّگطخٗ..جگّبِّٔڕێخّگّئيسالودِ
ٌ,ِٔسخًاَذاّْژێردِٖنّٔاَّ,خۆيأٌئّيٍبيساَئٍكارٖپێبكّٖپێٕيسخِّٔئّ
بِّٔشََِّذِٔبّ باَگّسخيٍ خّضّڵكٕ بكّٖ بۆ نّڵكيطٗ ٔ حانٗكاكهّيٍ ديٍ ٖ

َٖٔاسۆرياَّٖئّٔارِقّرێجبّٖبّٖپێبُاسرێجٔپّقيُّبكرێٍٔدٔژيُٗڕاسخّ
دِِٔحَّّكّ ٖئيسالوپيايذا ٔئائُّبۆئّٔئايُّبێجكاربّدِكّئِّئّڕٔاث.....

ِٔ , خّدِبكرێج نّبێ ئّسّڵكٗ ضخّر كّٔ پێغّٖ ٔ )كّرِيبّخٕا خۆضياٌٖ )
يّرايبّبّٔخۆڕاگربٍنِّٔٔێٍكۆبكرێُّدِ ٔ ئازار َارِيُّر ٔكۆسپٔ حٗحّحٗڕێگا
ئّوَّسخّالئّسجٔئأاحًاٌنّبّيّ ٖيائّزۆرضخٗحريصَابێببُّٔاَّكاث..

ٔضّڕێگّباثكاربێجنّبێخّدِكۆڵذأٌپطٕٔسٕرأِٖ ڵگّيٍنّڕبكّٖخٕدا
ڕاسخٗيٍبّ(..ِٔربكاث)يبّڵديُٗخٕأپێغّگّڕنّٔێجضّيّدِسێككّركّّْ
كارِبّ ٔاَئّ پێى دِقسّو سّربارِو پێٕيسخٗ ِٖٔ كردبێج يٕسڵًاَاٌ ضاَٗ كٕر

خٕاٖكدأاكارونّئٕاليّكبۆّْئِّبيرْێُأَِِّٔٔكيادخسخُّڵكِٕٔسجبّپێٕي
بٕٔبێج....سٕٔدٔقازاَجّْٗٔرِگّ

انهٓىآييٍ.
يحًذضاكرانطريف

 
 



 


